
 

 

 

 

 

 

 

    

 

ĮSTAIGOS TARYBA 

Įstaigos taryba – aukščiausioji Šiaulių  lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” savivaldos institucija, telkianti 

ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, kitus įstaigos darbuotojus, socialinius partnerius ir 

vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui ir lopšelio-darželio teisėtiems 

interesams atstovauti. 

 

Įstaigos tarybos sudėtis: 

Pirmininkas: ugdytinio tėvas A. Navickis 

Nariai:  

ugdytinių tėvai: V. Piščikienė, R. Montvilienė, Erika Alojan 

pedagogai: L. Šarpanova, K. Vertelienė 

Kiti įstaigos darbuotojai, socialiniai partneriai: D. Žeknienė, R. Božienė 

Tarybos pagrindinės funkcijos: 

 Teikti siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

  Pritarti lopšelio-darželio strateginiam veiklos planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos 

planui, lopšelio-darželio nuostatams, lopšelio-darželio darbo tarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-

darželio veiklą reglamentuojamiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus; 

 Teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo; 

 Kolegialiai svarstyti lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus; 

 Analizuoti ir vertinti grupių tėvų komitetų, lopšelio-darželio direktoriaus, kitų lopšelio-darželio 

bendruomenės narių pateiktus pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo ugdymo 

aplinkoms tobulinti; 

 Priimti sprendimus dėl ugdytinių tėvų įmokų už lopšelio-darželio ugdymo aplinkos išlaikymą, 

panaudojimą; 

 Išklausyti lopšelio-darželio metinės veiklos ataskaitas ir teikti siūlymus lopšelio-darželio 

direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo; 

 Svarstyti pedagogų, tėvų savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių 

iniciatyvas ir teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui; 

 Teikti siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų 

sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektualinius 

išteklius. 

PEDAGOGŲ TARYBA 

Pedagogų taryba – tai nuolat veikianti Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” savivaldos institucija 

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

 

Pedagogų tarybos sudėtis: 

Pirmininkė: direktorė Aiva Gendvilienė 

Nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas. 
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Pedagogų tarybos pagrindinės funkcijos: 

 Svarstyti praktinius valstybės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, diskutuoti 

dėl įstaigos veiklos programos ir strategijos, aptarti ugdymo planus, analizuoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo klausimus; 

 Analizuoti ugdymo procesą ir numatyti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, aprobuoti 

įstaigos veiklos kryptis ir individualias ugdymo programas; 

 Svarstyti pedagogų atestacijos ir kvalifikacijos klausimus, skatinti inovacijų paiešką, patirties 

sklaidą; 

 Kartu su lopšelio-darželio sveikatos priežiūros specialistais, švietimo pagalbą teikiančiais 

specialistais aptarti vaikų sveikatos, saugios priežiūros, mitybos ir kalbos korekcijos klausimus; 

 Svarstyti pedagoginės etikos klausimus, aptarti ugdymo planus, svarstyti įstaigos metodinę 

veiklą, organizuoti seminarus, konferencijas, skelbti, platinti metodinę bei informacinę medžiagą; 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis įstaigomis. 

 

GRUPĖS TĖVŲ KOMITETAI 

 

Grupės tėvų komiteto funkcijos: 

 teikia pasiūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo 

klausimais;  

 analizuoja ir teikia pasiūlymus lopšelio-darželio tarybai dėl lėšų paskirstymo ir efektyvaus 

panaudojimo lopšelio-darželio ir grupės ugdymo aplinkai tobulinti;  

 padeda organizuoti lopšelio-darželio ir grupės renginius, išvykas; 

 inicijuoja paramos lopšeliui-darželiui teikimą, grupės edukacinės aplinkos kūrimą; 

 svarsto lopšelio-darželio direktoriaus, grupės auklėtojų teikiamus klausimus;  

 nagrinėja grupės tėvų skundus ir teikia pasiūlymus sprendžiant grupėse iškilusias problemas;  

 dalyvauja lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudarytose įstaigos veiklos tobulinimo darbo 

grupėse. 


