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St.l,ut lq Lo rSEL I O-DARZE Lto,, 4/,IJOLIUKAS* NUo STATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

. L Siauliq lop5elio-darZelio ,,.{Zuoliukas" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Siauliq lop5elio-darLeho ,,\Luoliukas" (toliau - lop5elis-darZelis) teising form4, priklausomybg,
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucrje ir jos *kompetencij4, buveing,
lopSelio-darZelio grupg, tipq, pagrinding paskirti, mokymo kalb4, veiklos teisinj pagrind4, sritis,
rlSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, lop5elio-darZelio teises ir
pareigas, veiklos organizavrm4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo
apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg,
lopSelio-darZelio yeiklos prieZi[r4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq,

2. Lopnelio-darLelio oficialusis pavadinimas - Siauliq lopSelis-darZelis ,,{Zuoliukas",
trumpasis pavadinimas - lopSelis-darZelis ,,,{Zuoliukas". Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq
asmenq registre, kodas 190525283.

3. Lop5elis-darZelis isteigtas 1962 m. vasario 23 d.

4. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. LopSelio-darZelio savininke - Siauliq miesto savivaldybe, kodas 111109429, adresas:

Vasario I 6-osios g. 62, LT -7 6295 Siauliai.
7. Lop5elio-darleIio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq miesto

savivaldybes (toliau - Savivaldybe) taryba,
8. Savivaldybes taryba sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose

Lietuvos Respublikos istatymuose (toliau - istatymai) ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.

9. LopSelio-darZelio buveine; RDdes g. 6,LT-77151 Siauliai,
10. LopSelio-darZelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
I 1. LopSelio-darZelio tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla
12, Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-

darZelis, kodas 3I lI4I02.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymosi (ugdymosi) formos - grupinio ir pavienio mokymosi (ugdymosi).
15. Mokymo (ugdymo) proceso organizavimo b[dai - kasdienis (pagal ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdymo programas), ugdymasis 5eimoie (pagal prieSmokyklinio ugdymo
program4).

16. LopSelis-darZelis vykdo ikimokyklinio, prieSmokyklinio ugdymo ir specialiqjq
ugdymosi poreikiq turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, prieSmokyklinio ugdymo
programas.

17. Lop5elis-darZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas
sEskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veiklq grindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe)
nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
LoPSELIo-DARZELIo VEIKLoS SRITIS IR RUSys, TIKSLAS,

UZDAVINIAI. FUNKCIJOS
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18. LopSelio-darZelio veiklos sritis - Svietimas'

19. Lop5elio-darZelio Svietirno veiklos r[Sys:

19.1 . pagrindine veiklos r[Sis - ikirnokykli rio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85, 10' i 0;

19.2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:

lg.2.L priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85'10'20;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;

19.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;

19.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85'59;

lg.2.5,Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85'60'

20. Kitos ne Svietimo veiklos rlSys:

20,1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29

20.2. nuosavo arba 
-nuomojamojo 

nekilnojamojo turto nuoma ir-eksploatavimas, kodas

68.20;' 20.3. kita Zmoniq sveikatos prieZiflros veikla, kodas 86'90;

20.4, vaikq dienos prieZifros veikla, kodas 88'91.

21. LopSilio-darZelio veiklos tikslas sudaryti s4lygas ugdl'tis ikimokyklinio ir

priesmokyklinio qmZiaus vaikams, teikti saugrl, kokybi5k4, vaiko raid4 atitinkanti ikimokyklini ir

prieSmokykliniugdYm4.
22. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:

22.1. uLti1<rinti kokybi5k4 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq vykdym4;

22.2. puoseleti vaiko intelektualines, tautines, emocijq, valios, fizines galias, lemiandias

asmenybds raid4 ir socializacijos sekmg;

22.3. ugdyti vaiko savarankiSkum4, iniciatyv4, kDrybiSkum4, atskleisti ugdytinio ivairius
gebej imus, puoseleti individualybg;

22.4. teikti vaikams Svietimo pagalb4;

22.5. paddti vaikui suvokti bendr4sias Zmogaus vertybes;

22.6. vLri$inti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4.
23. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius, lop5elis-darZelis:

23.1. organizuoja ugdymq pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi

programas, individuali zuoja ugdymo turinj, atsiZvelgdamas i vietos ir lopSelio-darZelio

bendruomenes reikmes ir ugdytiniq poreikius;

23 .2. rengia neformalioj o Svietimo ugdymo(si) pro gramas ;

23.3. sudaro ugdymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
23.4. sudaro s4lygas vaikq kult[ros pletrai, perduoda tautos tradicijas, paprodius, kalb4;

23.5. teikia informacinE, psichologinE, socialing pedagoging, specialiqi4 pedagoging,

specialiEj4 pagalbq;
23.6. atlteka

turindiq specialiqjq
tvarka;

vaiko specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, organizuoja vaikq,
ugdymosi poreikiq, ugdym4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatlta

23.7.ktxia lop5eli-darZeli, kaip vietos bendruomenes edukacini kulturos Zidini;
23.8. organizuoja tevq (globejq, rupintojq) (toliau - tevai) pageidavimu jq mokamas

papildomas paslaugas (b[relius, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
23.9. bendradarbiauja su visuomenes sveikatos prieZiDros paslaugas teikiandiomis

istaigomis sudarant s4lygas lopSelyje-dari.elyje organizuoti vaikq sveikatos prieZi[r4;
23.10. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacij4;
23.1I. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

ugdymosi ir drirbo aplink4;
23.12. kwia ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialinE bazg vadovaudamasis

Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
23.13. organizuoja vaikq maitinim4 lopSelyje-darZelyje;
23.14. vieSai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4;
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23.15. atliel<a kitas istatymq ir kitq teises aktq nr'rstatytas funkcijas'

III SKYRIUS
. LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

24. Lopselis-darZelis, igyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uzdavinius, atlikdamas jam

priskirtas funkcijas, turi teisg:

24.1. parrnkti ir kurti vaikams ugdymo ir ugdymosi modelius, metodus' veiklos budus'

uZtikrinandiu engimQ mokYklai;

24.2. savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmentmts;

24.3. ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyfi Salies ir tarptautinius

Svietimo projektus;'
24.4. istatymq.nustatyta tvarka jungtis i asociacijas. ir dalyvauti jq veikloje;

24,5. gauriparam4 Lietuvos Resp.,itit<os labdar;s ir paramos istatymo.nustatyta tvarka;

24,6. nustatftl t.it iulnq Svietimo ar papildomq paslaugtl kainas' ikainius ir tariflis tais

atvejais, kai Lietrryos Respublikos Svietimo isiatymo ir kitq istatymq nustatyta tvarka jq nenustato

Vyriausybe arba Savivaldybes taryba;.24.7'naudotiskitomisteisesaktqsuteiktomisteisemis.

25,Lop5elis-darZelisprivalouZtikrintigeroskokybesSvietim4,atvirum4vietos
bendruome.r"i, suaaryti ugdltiniams higienos normas atitinkandias ugdymosi s4lygas'

IV SKYRIUS 
\LDYMASLOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVI AS IR V'/

26. LopSelio-darZelio veikla organizuojama pagal:

26.1. lopselio-darZelio direktoriaus (toiiau -'direktorius) patvirtint4 strategini veiklos plan4,

kuriam yra pritarusios ropserio-darZelio taryba ir Savivardybes vykdomoji institucija ar jos igariotas

asmuo; 
26.2. dtrekoriaus patvirlint4 metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi lopselio-darZelio

taryba.
27. LopSeliui-darzeliui vadovauja direktorius, kuris i pareigas- priimamas penkeriq metq

kadencijai vieso konkurso b[du. Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir lopselio-darZelio

direktoriaus pareigybes apra5ymas'

2g. Sprendim4 del direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba at5aukimo i5 jq priima

Savivaldybes meras.

29. Direktorius atlieka tokias funkcijas: ', ., .

29.1. tvir;na-rops.rio-darZelio vidaus struktur4, lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybitl

sqra5E teises aktq nustatyta tvarka;

29.2. nustato lop5elio-darZelio struktUriniq padaliniq tikslus' uZdavinius' funkcijas'

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, lopselio-darZelio sirukturiniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

29.3. tvirtinu p"Oulogq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq ir aptarnau'landiojo

personalo pureigyblq upruiy,i,rr, Lieiuu'os Respublikos clarbo kodekso (toliau - Darbo kodeksas) ir

kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidzia i5 jo lopseiio-darZelio darbuotojus,

skaiina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

29.4. prrima vaikus Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis teises

aktq nustatYta tvarka;
29.5. vadovaudamasis fstatymais ir kitais teises aktais, lop5elio-darZelio darbo tvarkos

taisyklese nustato pedagogq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenl+' aptarnaujandiojo

personalo ir ugdltiniq teises, pareiges ir atsakomybg;

29.6. suderings sr,lopSelio-darZelio taryba, tvirtina lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles;
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29.7. sudaro ugdytiniams ir darbubtojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais;
29.8. organizuoja ir koordinuoja lop5elio-darZelio veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina lopSelio-dafielio veikl4, materialinius ir intelektinius
iSteklius;

29.9.leidLia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
29.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grLlpes;

29.11. sudaro lop5elio-ciarZelio vardu sutartis lopSelio-darZelio funkcijoms atlikti;
29.12. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka:
29.13, teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lopSelio-darZelio turt4, le5as ir jais

disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informacini4is iStekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojim4;

29.14. rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacij4,
pedagogams galimybQ atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatlta tvarka;

29.15. inicjjuoja lopSelio-darZelio savivaldos institucijq sudarymq ir skatina jq veikl4;
29.16. "bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 vaikui,

pedagogui ir lop5eliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq,

sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

29.17. bendradarbiaudamas su visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistais, koordinuoja
lop5elio-darZelio bendruomends veikl4 stiprinant vaikq sveikatq;

29 . | 8 . atstovauj a lop5el iui- darZeliui kito se institucij ose ;

29.19. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams;

29.20. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas,
30. Direktorius atsako uLtai, kad lop5elyje-darZelyje butq laikomasi istatymq ir kitq teises

aktq, uL demokratini lopSelio-darZelio valdym4, bendruomends nariq informavim4, tinkam4
funkcijq atlikim4, nustatyttl tikshl ir uZdaviniq igyvendinim4, lopSelio-darZelio veiklos rezultatus,
uL gerq ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4.

31. Sveikatos prieZilra lop5elyje-darZelyje organizuojama teises aktq nustatyta tvarka.
32. Lop5elio-darleho metodinei veiklai organizuoti sudaroma pedagogq metodine grupe.
33. Metodines gnrpes nariai yra pedagogai. Metodine grupe planuoja ugdymo turini: aptaria

ugdy'tiniq ugdymosi poreikius; susitaria del ugdomosios veiklos metodq, b[dq, formq; atrenka,
integruoja, derina ugdymo turini; susitaria del ugdymo planq rengimo principq ir tvarkos; aptaria
ugdymo priemones ir jq naudojim4; susitaria del ugdytiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo bUdq;
inicijuoja programq, projektq k[rim4 ir igyvendinim4; atlieka tiriamqj4-analiting veikl4;
konsultuojasi tarpusavyje, su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqjq poreikiq vaikq ugdymo,
pedagoginiq problemq sprendimo b[dq ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikq pasiekimus ir
paLangq; dalijasi ger4Ja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
lop5elio-darZelio veiklos tikslais; teikia sitlymus pedagogq tarybai del ugdymo turinio formavimo
ir urgdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitq lopSeliq-darZeliq metodinemis
grupemis. Metodinei grupei vadovauia grupes nariq iSrinktas vadovas. Metodines grupes veikl4
koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

V SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA

34. Lop5elio-darZelio taryba yra aukSdiausioji lop5elio-darZelio savivaldos institucija.
LopSelio-darZelio taryba telkia Iop5elio-darZelio ugdytiniq tdvus, pedagogus, kitus istaigos
darbuotojus, socialinius partnerius ir vietos bendruomeng demokratiniam lopSelio-darZelio



valdymui ir lop5elio-darZelio
darZelio veiklos klausimus'

35. Lop5elio-darLelio tarYbos

igalinimo ir itraukimo i sprendimq
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teisetiems interesams atstovauti, padeda sprgsti aktualius lopSelio-

veikla grindZiama neSaliSkumo, bendruomeniSkumo,
priemim4, atsakingumo lopSelio-darZelio bendruomenei

principais.
36. Lop5elio-darZelio taryba sudaroma iS lop5elyje-darZelyje nedirbandiq ugdytiniq tevq,

pedagogq, kitqistaigos darbuotojq, socialiniq partneriq ir vietos bendruomenes atstovq'

:i. f-opS.tio-darZelio taiybos '/+ nariq sudaro ugdltiniq tevai, % - pedagogai , t/q - kiti

istaigos darbuotojai, socialiniai partneriai ir vietos bendruomenes atstovai.

3g. 1 lofselio-darZelio taryb4 ugdytiniq tevus deleguoja visuotinis tevq susirinkimas,

pedagogus - pedagogq taryba, kitus istaigos darbuotojus, socialinius partnerius ir vietos

bendruomenes atstovus - direktorius. ,*;

39. LopSelio-darZelio taryba renkama dvejiems metams'
' 40. Lop5elio-darZelio tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip tris kartus per metus.

posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami

posedyje dalyvaujaneirlq Uatsq dauguma. Direktorius lopSelio-darZelio tarybos posedZiuose gali

dalyvauti kviestinio nario teisemis.

4L Lop5elio-darZelio tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu lopselio-

darZelio tarybos posedYje.

42. Lop5elio-darZelio taryba atlieka tokias funkcijas:

42.1. teikia sifllymus dei lopSelio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;' 
42.2. pritaria lopSelio-darZelio, strateginiam veiklos planui, metiniam lopSelio-darZelio

veiklos planui, Nuostatams, lopselio-darzelio darbo tvarkos taisyklems, kitiems lopselio-darZelio

veikl4 reglamentuoj antiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus ;

42.3. teikia si[lymus direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo, lopSelio-darZelio

vidaus strukturos tobulinimo ;

42. 4 . kolegialiai svarsto lopSelio -darZelio leSq naudoj imo klausimus :

42.4.1, analizuoja ir vertina grupiq terq komitetq, direktoriaus, kitq lopSelio-darZelio

bendruomenes nariq patliktus pasiulymus del lesq paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo lopSelio-

darZelio ugdymo aplinkoms tobulinti;
42-.4.2. priima sprendimus del ugdltiniq tevq imokq uZ lop5elio-darZelio ugdymo aplinkos

i5laikym4, panaudoj imo ;

42.5. i5klauso lop5elio-darZelio
lopSelio-darZelio veiklos tobulinimo ;

metines veiklos ataskaitas ir teikia sirllymus direktoriui del

42.6. vertina direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia sprendim4 del ataskaitos

Savivaldybes tarybai;
42.7. telkia sitlYmus

veiklos tobulinimo;
Savivaldybes tarybai del lopSelio-darzelio materialinio aprupinimo,

42.8. svarsto pedagogq, tevq savivaldos institucijq ar lopSelio-darZelio bendruomenes narrq

iniciatyvas ir teikia siulymus direktoriui;
42.g.teikia si[lymus del lop$elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq

sudarymo, talkina formuojant lopSelio-darZelio m rterialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

42.10. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus'

43. LopSelio-darZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.

++. t opSetio-darZelio taryba uZ savo veiklq vien4 kart4 per metus atsiskaito lopSelio-darZelio

bendruomenei.
45. pedagogq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija pedagogq

profesiniams i. lenariesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro direktorius, direktoriaus

pavaduotojas (-ai) ugdymui, visi lopSelyje-darZelyje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZi[ros

specialistal, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys

asmenys,
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46, Pedagogq tarybai vadovauja direktorius,
47, Pedagogtl tarybos posedZius Saukia direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja

du treddaliai pedagogq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq
dauguma.

48. Pedagogq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatyais ir direktoriaus
teikiamais klausimais.

49, Grupes tevtl savivald4 sudaro institucijos visi tos grupes tevai, Jie atviru balsavimu
kiekvienq mokslo metq pradZioje renka grupes tevq komitet4.

50, Grupes tevrl komitet4 sudaro ne maZiau kaip 3 nariai, vieneriems metams iSrinkti mokslo
metq pradZioje grupes tevq susirinkimo metu balsq dauguma,

51, Grupes tevq komiteto nariai atviru balsavimu renka komiteto pirminink4, jo
pavaduotoj4. r,

52. Grupes tevq komiteto posedZius Saukia grupes tevq komiteto pirmininkas. Apie posedZiq

laik4, svarstyti parengus klausimus jis informuo.ja narius ne veliau kaip likus 3 dienoms iki posedZio
pradZios.

53. Grupes tevq komitetas atlieka tokias funkcijas:
53.1. teikia pasiDlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

klausimais;
53.2, analizuoja ir teikia pasillymus lop5elio-darZelio tarybai del le5q paskirstymo ir

efektyvaus panaudojimo lop5elio-darZelio ir grupes ugdymo aplinkai tobulinti;
53.3. padeda organizuoti lopSelio-darZelio ir grupes renginius, iSvykas;
53.4. inicijuoja paramos lop5eliui-darZeliui teikim4, grupes edukacines aplinkos k[rim4;
53.5. svarsto direktoriaus, grupds aukletojq teikiamus klausimus;
53.6. nagrineja grupes tevq skundus ir teikia pasillymus sprendZiant grupese i5kilusias

problemas;
53.7. dalyvauja direktoriaus isakymu sudarytose istaigos veiklos tobulinimo darbo grupese.

54, Grupes tevq komitetas ne rediau kaip du kartus per metus Saukia grupes tevq
susirinkimus.

55. Grupes tevq komitetas mokslo metq pabaigoje pristato savo veikl4 juos rinkusiems
grupes tdvams.

56. Lop5elyje-darZelyje gali blti kuriamos ir kitos ugdytiniq tevq savivaldos grupes (tevrl
aktyvas, tevq taryba ir pan.).

57. Vaikq ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo uZtikrinimo ir kitais vaikams ir jq
tdvams aktualiais klausimais direktorius gali organizuoti tevq savivaldos institucijq vadovq
pasitarimus,

VI SKYRIUS
LOPSELTO-DARZELTO DARBUOTOJU PRTEMTMAS I DARBA, JU DARBO

APMOKEJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

58. Darbuotojai i darb4 lopSelyje-darLelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Darbo kodekso ir
kitq teises aktq nustatyta tvarka.

59. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darbE mokoma istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.

60. Direktorius, jo pavaduotojas (-ai) ugdymui, pedagogai, Svietimo pagalb4
organizuojantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka.

61. Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veikla vertinama kasmet Svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS



/

LOPSELIO-DARZELIO TURTAS, LE,SOS, JIJ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR I-OPSpTTo.naRZnLIo VFIKLoS PRIEZTUna

62' LopSelis-darZelis patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

63. LopSelio-darZelio IeSos:

63.1' valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui
skirtos leSos ir Sio biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

63.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
63.3, fondq , organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bfidais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
63.4. kitos teisetu bUdu igytos leSos. t 

*
64. LeSos naudojamos teises aktq nustaty'ta tvarka.
65. LopSelis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir finansinE atskaitomybg tvarko

teises aktq nustatyta tvarka.
66. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
67. Lop5elio-darZelio veiklos prieZi[r4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami iSoriniai vertintoj ai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68' LopSelis-darZelis turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus,
69. LopSelio-darZelio interneto svetaineje (www,azuoliukas.tavodarzelis.lt) skelbiama

informacija apie lop5elio-darZelio vykdomas programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo
s4lygas, mokamas paslaugas, pedagogq kvalifikacij4, svarbiausius isivertinimo ir iSorinio vertinimo
rezultatus, lop5elio-darZelio bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kit4 vykdom4 veikl4, vieSi
praneSimai ir informacija, kuri4, vadovaujantis teises aktais, reikia paskelbti viesai.

70. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria lop5elio-darZelio taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.

71. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, direktoriaus ar lopselio-darZelio
tarybos iniciatyva.

72. Lopselis-darZelis registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
73. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta

tvarka.
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