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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 

TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ taryba (toliau tekste - Taryba) –aukščiausia 

lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

darbuotojų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, svarbiausiems 

lopšelio-darželio tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

2. Tarybos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, kitais 

įstatymais, poįstatyminiais aktais, lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais 

nuostatais. 

3. Tarybos nuostatai yra tvirtinami Tarybos posėdžio nutarimu. 

4. Lopšelio-darželio Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.  

 

II. TARYBOS VEIKLA, FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5. Taryba aptaria lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis:  

5.1 aprobuoja lopšelio-darželio strateginį planą, metinį veiklos planą, ugdymo planą, 

nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus įstaigos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio-darželio direktoriaus; 

5.2. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

5.3. aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir 

renginių organizavimo; 

5.4. skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją; 

5.5.  išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas; 

5.6. plėtoja vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių 

demokratinės  gyvensenos patirtį; 

5.7. kartu su Pedagogų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos 

gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais; 

5.8. teikia siūlymų Marijampolės savivaldybės tarybai dėl lopšelio-darželio materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

5.9. gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į lopšelio-darželio sąskaitą; esant tokių lėšų, 

planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą; 

5.10. telkia bendruomenę lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti. 

 

III. VADOVAVIMAS 

 

6. Tarybą sudaro 9 asmenys: 4 tėvų atstovai, 5 darbuotojų atstovai. Į Tarybą darbuotojus 

deleguoja darbuotojų susirinkimas, tėvus – tėvų susirinkimas.  

7. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu trejiems mokslo metams. 

8. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu pirmame naujos kadencijos 

Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininku negali būti lopšelio-darželio direktorius. 

9. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame 

dalyvauja 2/3 visų Tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

Lopšelio-darželio direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 

10. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti kviečiamas Tarybos pirmininko, lopšelio-darželio 

direktoriaus arba daugiau nei pusės Tarybos narių iniciatyva. 



11. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, 

Marijampolės savivaldybės administracijos, lopšelio-darželio administracijos, lopšelio-darželio tėvų 

komiteto ar kiti bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai. 

 

IV. ATSKAITOMYBĖ 

 

12. Tarybos pirmininkas mokslo metų pabaigoje parengia ir skelbia Tarybos veiklos 

ataskaitą lopšelio-darželio internetinėje svetainėje. 

 

_______________________________ 


