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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO ooNyKStUX,q.S"
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukas" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja
Alytaus lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukas" (toliau - lop5elis-darZelis) teising form4, priklausomybg,
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, tip4,
pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, rti5is, tiksl4,
uZdavinius, funkcijas, lop5elio-darZelio teises, veiklos organizavimq ir valdym4, savivald4,
darbuotojq priemim4 i darb4,jq darbo apmokejimo tvark4, atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo
tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorgarizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Alytaus lop5elis-darZelis ,,Nyk5tukas",
trumpasis pavadinimas - lopielis-darZelis ,,Nyk5tukas". Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq
asmenq registre, kodas 191053280.

3. Lop5elio-darLelio istorija: l97I m. rugsejo I d. isteigtas Alytaus lop5elis-darZelis Nr.
6. Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodZio 19 d. 2-ojo Saukimo 19 posedZio sprendimu Alytaus
lop5elis-darZelis Nr. 6 nuo 1997 m. sausio I d. pervardytas i Alytaus lop5eli-darZeli,,Nyk5tukas".

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lop5elio-darlelio priklausomybe - savivaldybes ikimokyklinio ugdymo mokykla.
6. Lopielio-darZelio savininke - Alytaus miesto savivaldybe, Rotu5es a. 4, 62504

Alytus.
7. Lop5elio-darlelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Alytaus

miesto savivaldybes taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme ir kituose lstatymuose.

8. Lop5elio-darZelio buveine - Studentq g.4,62256 Alytus.
9. Mokyklos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Mokyklos pagrindine paskirtis - ikimokyklinis ir priesmokyklinis ugdymas.
11. Mokyklos tipas - lop5elis-darZelis.
12. Kitos paskirtys:
12.1. specialiqjq poreikiq vaikq, turindiq kalbejimo ir kalbos sutrikimq, ugdymas.
13. Mokymo kalba- lietuviq kalba.
14. Mokymo forma - dienine, ugdymo bldas - kasdienis
15. Lop5elis-darZelis yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes

herbu, atsiskaitomqq ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4,
savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq lstatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu ir kitais
istatymais, teises aktais ir Siais nuostatais. veiklos laikotarpis neribotas.

16. LopSelis-darZelis turi interneto svetaing (www.nykstukas-alytus.lt), kurioje viesai
skelbia informacij 4 apie lop5elio-darZelio veikl4.



II SKYRIUS
LorSELIo-DARZELIo vEIKLos sRrrys IR RUSvS,TIKSLAs, uZn.LvINIAr,

FUNKCIJOS

17. Lopielio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.
18. Lop5elio-darZelio veiklos rd5ys:
18.1. pagrindines veiklos r[Sys:
18.1.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
18.1.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20.
18.2. kitos Svietimo veiklos rti5ys:
18.2.I. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
18.2.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
18.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
18.2.4.Svietimui btidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos r05ys:
19.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.2.kita Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla, kodas 86.90.
20. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - teikti kokybi5k4, vaikq poreikius atitinkanti

ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4, pritailgrti ji specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems
vaikams, ugdyti aktyvtl, savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4 mofiacij4 turinti vaik4,
sudaryti prielaidas tolimesniam sekmingam mokymui(,si) mokykloj e.

21. Lop5elio-darZelio uZdaviniai:
21.1. uiril<rinti saugi4 ir sveik4 ugdymo(-si) aplink4;
21.2. saugoti ir stiprinti vaiko fizinE ir psiching sveikat4, garantuoti jo socialini

saugum4;
21.3. skatinti vaiko savaranki5kum4, iniciatyvum4, ktirybiSkum4, atskleisti jo

gebej imus, puoseleti individualybg;
21.4. puoseleti vaikq galias, lemiandias asmenybes brand4 ir socializacijos sekmg, teikti

visapusi 5k4 specialistq pagalb1 specialiqj q ugdymo si poreikiq turintiems vaikams ;
2l.5.uiriLlrinti visapusi5k4pagalb4vaikams, gyvenantiems socialines rizikos Seimose;
21.6. padeti vaikui suvokti ir perimti bendraZmogi5k4sias vertybes (tautiSkumo,

pilieti5kumo, demokrati5kumo ir kt.);
21.7. saugoti ir puoseleti vaiko kultfrr4;
2l.8.ultik<rinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo(-si) tgstinum4, orientuojantis i

darni4 vaiko raid4 bei pagalb4vaikui ir jo Seimai;
21.9. klxti partneri5kus vaiko tevq (globejq, rtipintojq) ir lop5elio-darZelio santykius,

padeti gerinti vaiko ugdymosi Seimoje kokybg;
2l .10. organizuoti ugdym4 taikant,,Geros pradZios" ugdymo metodik4.
22.Vykdydamas jam pavestus uZdavinius lop5elis-darZelis atlieka tokias funkcijas:
22.1. vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis .bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdamas i vietos ir lopSelio-darleIio bendruomenes reikmes, taip pat vaikq
poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turin! ;

22.2. rcngia Ikimokyklinio ugdymo programQ;
22.3. vykdo ugdyrno proces4 pagal ikimokyklinio, priesmokyklinio ir kitas ugdymo

programas, sutartyse sutartus isipareigoj imus, uZtikrina ugdymo kokybg;
22.4. rcngia kvalifi kacij os programas, Svietimo proj ektus;
22.5. teikia specialistq pagalb1 specialiqjq ugdyrnosi poreikiq vaikams;
22.6. vykdo vaikq sveikatos pielinr4teises aktq nustatyta tvarka;
22.7. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, siundia i Alytaus miesto

pedagoging psichologing tarnyb4 del specialiosios pagalbos skyrimo ir organizuoja specialqj!
ugdym4 teises akttl numatyt a tv arka;



22.8. nustato interesantq ir svediq lankymosi tvarkq, grieltai riboja pa5aliniq asmenq
patekim4 i lop5el!-darZeli;

22.9. organizuoja tevq (globejq, rtipintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas
paslaugas (ekskursijas, meno, muzikos, Sokiq burelius ir kt.) teises aktq nustaty.tatvarka;

22.1 0. sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti kvalifi kacij 4;
22.11. bendradarbiauja su kitomis pedagogq kvalifikacijos tobulinimo institucijomis,

kartu organizuoja seminarus, diskusij as;
22.12. uZtikrina higienos nonnq, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;
22.13. siekdamas ugdymo kokybes gerinimo, atlieka veiklos kokybes isivertinim4;
22.14. analizuoja teikiamos Svietimo pagalbos vaikui veiksmingum4, prireikus

koreguoj a Svietimo pagalbos priemoniq teikim4;
22.15. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinQ bazQ

vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprupinimo standartais;
22.16. organizuoj a vaikq maitinim4 lop5elyj e-d arlelyje;
22.17. vieSai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 Svietimo ir mokslo

ministro nustatlta tvarka;
22.18. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

23. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas
jam priskirtas funkcijas, turi teisg:

23.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymq, atsilvelgdamas i vaikq polinkius ir
gebejimus;

23.2. parir/rlti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos bfldus, atitinkandius lop5elio-
darZelio tikslus ir uZdavinius;

23.3. priartinti ugdymo turini prie gyvenimo poreikiq, stiprinti bendryjq gebejimq ir
kompetencijos ugdym4, metodq integravim4;

23.4. sudaryi s4lygas vaikams pletoti savo gabumus;
23.5. stebeti ir vertinti ugdymo proces4, taikyti ivairias tyrimo metodikas vidiniam

isivertinimui ir ugdymo tobulinimui uZtikrinti;
23.6.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.7. vykdyti savivaldybes, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus socialinei, pilietinei

ir kulttirinei veiklai uZtikrinti;
23.8. stoti ir jungtis i mokyklq, mokytojq, vadovq asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
23 .9 . gauti par arnq tei s e s aktq nustat fia tv arka;
23.10. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, sutartis su

juridiniais ir fiziniais asmenimis del paslaugqirlar prekiq teikimo;
23.11. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
24. Lop5elis-darZelis privalo uZtikrinti:
24.1. sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms bei Zalingiems

iprodiams ugdymo(-si) aplink4;
24.2. geros kokybes ugdym4;
24.3 ugdymo programrl igyvendinim4;
24.4.ugdymo sutardiq sudarym4 ir sutartq isipareigojimq rykdym4;
24.5. atvirum4 vietos bendruomenei;
24.6. vykdyti kitas teises aktais nustat5rtas pareigas.



IV SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

2 5. Lop Selio-darZelio veikla organizuoj am a pagal:
25.1. direktoriaus patvirtint4 Lop5elio-dafielio strategini planq, kuriam yra pritarusi

Lop5elio-darhelio taryba ir Alytaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija;
25.2. direktoriaus patvirtint4 Lop5elio-darlelio metini veiklos plan4, kuriam yra

pritarusi Lop Selio -d arLelio taryb a;

25.3. direktoriaus patvirtint4 Ikimokyklinio ugdymo program4, kuriai y'ra pritarusi
Lop5elio-darlelio taryba ir lopSelio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.

26. Lop5eliui-darZeliui vadovauj a direktorius.
27. Lop5elio-darZelio direktorius skiriamas konkurso biidu.
28. Alltaus miesto savivaldybes taryba, vadovaudamasi teises aktais:
2 8. I . tvirtina metin! biudietq (skiria lstaigos metinius asignavimus) ;

28.2. tvirtina, keidia ir papildo Lop5elio-darLelio nuostatus;
28.3. tvirtina Vaikq priemimo i Alytaus miesto savivaldybes lop5elius-darZelius ir

mokyklas-darZelius tvarkos apraS4;

28.4. priima sprendimus del:
28.4.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo uZmokesdio nustatymo ir tarnybiniq

nuobaudq skyrimo;
28.4.2. lop5elio-darZelio darbo laiko nustatymo suderinimo ;

28.4.3 . lop5elio -darZelio reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo ;
28.3.4. sprendZia kitus teises aktuose ir lop5elio-darLelio nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus.
29. Alytaus miesto savivaldybds meras, vadovaudamasis teises altais:
29.1. pasira5o darbo sutarti su lopSelio-darZelio direktoriumi;
29 .2. tv irtina I op Selio - d ar LeIio direktoriaus darbo grafik4 ;

29.3. siundia lop5elio-darZelio direktoriq i tarnybines komandiruotes ir Ieidhia ji
atostogauti;

29.4. skkia lopSelio-darZelio darbuotoj4 laikinai eiti direktoriaus pareigas jo tarnybiniq
komandiruodiq, laikino nedarbingumo ir atostogrl metu, jeigu darbe tuo metu nera direktoriq pagal
savo pareigybes apra5yrn4 galindio pavaduoti darbuotoj o ;

29.5. Alytaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus vedejas teises aktq
nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybes apra5ym4 ir teikia ji tvirtinti savivaldybes merui.

30. Kvalifikacinius reikalavimus lop5elio-darlelio direktoriui nustato Svietimo ir mokslo
ministro isakymu patvirtinti Savivaldybiq Svietimo istaigq vadovq kvalifikaciniai ir vie5ojo
konkurso tvarkos organizavimo nuostatai.

3 1. LopSelio-darZelio direktorius:
31.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybes tarybai;
31.2. savo darbo reZimo ir uZduodiq vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto

savivaldybes administracij os direktoriui;
31.3. tvirtina LopSelio-dafielio vidaus struktur4, LopSelio-dafielio darbuotojq

pareigybiq s4ra54 nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
31.4. nustato lop5elio-darZelio strukttiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, lop5elio-dafielio struktfrriniq padaliniq vadol'r1 veiklos sritis;
31.5. tvirtina pedagogq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka priima i darb4 ir atleidlia i5 jo lop5elio-darZelio
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

31.6. priima ir iSbraukia vaikus Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka,
sudaro ugdymo sutartis ir jas nutraukia teises aktq nustatytafrarka;



31.7. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Lop5elio-darleIio darbo tvarkos
taisyklese nustato vaikq ir jq tevq (globejq, rtipintojq) teises, pareigas ir atsakomybg;

31.8. suderings su Lop5elio-darlelio taryba, tvirtina Lop5elio-dar1elio darbo tvarkos
taisykles;

31.9. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas
visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

31.10. organzuoja ir koordinuoja lopSelio-darZelio veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina lop5elio-darZelio veikl4, materialinius ir intelektinius
iSteklius;

31.11. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais
organizuoja pedagogq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu, pasitarimus;

3 | .12. leidlia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
31.13. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
31.14. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis lop5elio-darZelio funkcijoms atlikti;
31.15. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq

nustatyta tvarka;
31.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lop5elio-darleIio fixtq, le5as ir jais

disponuoja, rtipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojim4;

31.17. rupinasi pedagogq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu
tobulejimu, sudaro jiems s4lygas tobulinti kvalifikacij4, aukletojams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka;

31.18. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
31.19. bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb1 vaikui,

pedagogui ir lop5eliui-darLeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq
paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisiq
institucijomis;

3I.20. atstovauj a lop5eliui-d arLeliui kitose institucij ose;
31.21. dali savo funkcijq teises aktq nustatlta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotoj ams ugdymui ;

3I.22. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
32. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

aktq laikym4si lop5elyje-darZelyje, uZ demokratini lop5elio-darZelio valdym4, bendruomenes nariq
informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq lop5elio-darZelio tikslq ir uZdaviniq
igyvendinim4, lop5elio-darZelio veiklos rezultatus, uy', gerq ir veiksming4 vaiko minimalios
prieZifrros priemoniq igyvendinim4.

V SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA

33. Lop5elio-darZelio taryba (toliau - taryba) - auk5diausia lop5elio-darZelio savivaldos
institucija. Taryba telkia lopSelio-darZelio ugdl.tiniq tevq (globejq, nipintojq), pedagogq ir kitq
darbuotojq atstovus svarbiausiems tikslams numatyti ir uZdaviniams sprgsti. Taryba padeda sprgsti
lop5elio-darZelio aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisetiems lop5elio-darZelio interesams.

3 4. Tarybo s nuo status tvirtina Lop Selio-d arLelio taryba.
35. Taryba sudaroma i5 lop5elyje-dafielyje nedirbandiq ugdltiniq tevq (globejq,

rdpintojq), pedagogq ir kitq darbuotojq: trys ugdytiniq tevai (globejai, rDpintojai), trys pedagogai,
trys kiti darbuotojai.



36.Itarybq lygiomis dalimis pedagogus deleguoja Moky'tojq taryba, kitus darbuotojus -
Siq darbuotojq susirinkimas; tevus (globejus, rupintojus) deleguoja lop5elio-darielio grupiq tevai
(globejai, rtipintojai): kiekvienoje grupeje i5renkamas tevq atstovas, tevq atstovq susirinkime
i5renkami nariai itarybq. Taryba renkama mokslo metq pradZioje dvejq metq kadencijai.

37. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei
jame dalyvauja ne maiiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. LopSelio-darlelio
direklorius ir kitq savivaldos institucijq atstovai bei lop5elio-darZelio bendruomenes nariai tarybos
posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

38. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu tarybos nariq posedyje.
Lop Selio-d arlelio direktorius ne gali bUti tarybo s pirmininku.

39. Taryba:
39.1. teikia sirilymus del lopielio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq

iglvendinimo priemoniq;
39.2. pritaria Lop5elio-darlelio nuostatams, Strateginiam planui, Lop5elio-darlelio

metiniam veiklos planui, Lop5elio-darZeIio darbo tvarkos taisyklems, Ikimokyklinio ugdymo
programai ir kitiems lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia
lop5elio-darZelio direktorius;

39.3. teikia siiilymus lop5elio-darZelio direktoriui del Lop5elio-darlelio nuostatq
pakeitimo ar papildymo, lop5elio - darZelio vidaus struktlro s tobulinimo ;

39.4. svarsto lop5elio-darZelio le5q naudoj imo klausimus;
39.5. i5klauso lop5elio-darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia sitilymus lop5elio-

darZelio direktoriui del lop5elio-darZelio veiklos kokybes tobulinimo;
39.6. teikia sirllymus Alytaus miesto savivaldybes tarybai del materialinio aprupinimo,

veiklos tobulinimo;
39.7. teikia siDlymus del lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir

darbo s4lygq sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
39.8. svarsto lop5elio-darZelio direktoriaus Lop5elio-darZelio tarybai teikiamus

klausimus, inicijuoja vietos bendruomends, Seimos ir lop5elio-darlelio bendradarbiavim4.
40. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5taruuja Lietuvos Respublikos teises

aktams. Lop5elio-darLelio direktorius, Alytaus miesto savivaldybes taryba, Svietimo prielinrq
vykdandios institucijos, nustatg, kad tarybos priimti sprendimai prie5tarauja Lietuvos Respublikos

istatymams ir kitiems lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems teises aktams, sifllo tarybai juos
svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka.

41. Taryba vZ savo veikl4 vien4 kartq per metus atsiskaito lop5elio-darZelio
bendruomenei.

42. Mokytojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija pedagogq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro lop5elio-darZelio direktorius,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lop5elyje-darielyje dirbantys pedagogai, Svietimo pagalb1
teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. { posedZius gali bfiti
kviediami kitq savivaldos institucij q atstovai.

43 . Mokytoj q tarybai vadovauj a lop Selio -darZelio direktorius.
44. Mokytojq tarybos posedZius Saukia lopSelio-darZelio direktorius. Posedis yra

teisdtas, jei jame dalyvauja du treddaliai tuo metu dirbandiq pedagogq tarybos nariq. Nutarimai
priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

45. Mokytojr4 tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir
kart4 per pusmeti. Prireikus Saukiami neeiliniai posedZiai.

46. Mokytojqtaryba:
46.1. aptaia praktinius ugdymo organizavimo, vaikq ugdymo kokybes klausimus;



46.2. svarsto valstybes nustatyt4 Svietimo standartq igyvendinim4, ugdymo turinio
atnaujinim4, optimaliq ugdymosi s4lygq ir pedagogq veiklos tobulinimo budus.

46.3. analizuoja ugdymo planr+,-lop5elio-dafielio veiklos ir ugdymo programq
realizavimq;

46.4. aptaria skirtingq gebejimq vaikq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo
programas, metodus;

46.5. nustato vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo
bei panaudoj imo tv arkq;

46'6' katlu su lop5elio'dafieIio pagalbos vaikui specialistais, visuomenes sveikatos
prieZiuros specialistu, Alytaus pedagoginer pr[ttotogines tarnybos psichologais sprend iia vuky
sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

46.7. teikia siiilymus Lop5elio-darlelio tarybai ivairiais lop5elio-darZelio veiklos
or garnzavimo ir ugdymo klausimais;

46.8. svarsto ir priima rekomendacijas teises aktq nustatytais ir lop5elio-darZelio
direktoriaus teikiamais klausimais.

47. Lop5elyje-darlelyje sudaroma Metodine taryba. Ji nustato pedagogq metodines
veiklos prioritetus' pedagogq kvalifikacijos.tobulini-o porrikius, inicijuoju p.augoginiq inovacijq
diegim4 lop5elyje-darZelyje, teikia lop5elio-darZelio Sirektoriui siuiynur'del ugdymo turinio
formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo.

48' LopSelio-darZelio metodine taryba renkama dvejiems metams. Jos nariq skaidiq
nustato Mokytoj q taryba.

49. Metodines tarybos veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
50. LopSelyje-datlelyje gali veikti ir kitos savivaldos instiiucijo-s (tevq, globejq,

rtipintojq).

VI SKYRIUS
DABUOTOJU PRIEMIMAS I DARB,{, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

51. DarbuoJo,jai i darb4 lop5elyje-dafielyje priimami ir atleidZiami iS jo Lietuvos
Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

52. Lopselio-darlelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq irkiq teises aktq nustatyta tvarka.
53. Lop5elio-datlelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai

atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos ivietimo ir mokslo minisiro 'u.ffiutvarKa.

VII SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO TURTas, T,nSos, "Tu xaunoJlMo TVARKA, FINANSINE

vEIKLos KONTROLE rR LoPSELTo-rianZrLro vErKLos pRr'EtnRA 
* -

54. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja
disponuoja juo pagal istatymus ir Alytaus miesio savivaldybes taryios nustatyta tvarka.

55. Lop5elio-darZelio bendruomenes nariai gaii naudotis lopselio- dafielio patalpomis
kitu turtu neatlyginamai teises aktq nustatvta tvarka.

56. Lop5elio-darZelio le5q Saltiniai:
56.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos

lesos ir Alytaus miesto savivaldybes biudZetole5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

1r

ir



56.2. palamos uZ teikiamas paslaugas;
56.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

bfidais perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pervedimus;
56.4. pararnos pagal Labdaros ir paramos istatym4 leSos;
56.5. kitos teisetai gautos leSos.

57. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytatvarka.
58. Lop5elis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko

Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka.
59. Lop5elio-darZelio finansine veikla konholiuojama Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.
60. Lop5elio-darZelio veiklos prieZiiira atliekama Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro isakymq nustatyta tvarka.

VIil SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Lop5elis-darZelis registruojamas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
62. LopSelis-darZelis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
63. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybes

tarybos, LopSelio-darLelio tarybos ar lop5elio- darlelio direkloriaus iniciatyva.


