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Su.ur,rg R. KATRTU LoISELrO-DARZELIo,,sIINDULELIS"
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Kairiq lop5elio-darZelio ,,spindulelis" nuostatai (toliau -Nuostatai) reglamentuoja
Siauliq r. Kairiq lop5elio-darZelio ,,spindulelis" (toliau - lop5elis-darZelis) veiklos sritis ir rti5is,
tiksl4, uZdavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4,
darbuotojq priemimq i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lop3elio-darleIio turt4, le5as,
jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir lop5elio-darLelio veiklos prieZitr4.

2. LopSelio-darZelio oficialusis pavadinimas - Siauliq r. Kairiq lop5elis-darZelis,,Spindulelis",
trumpasis pavadinimas - Kairiq lop5elis-darZelis ,,Spindulelis". Lop5elis-darZelis iregistruotas
Juridiniq asmerul registre, kodas 190085492.

3. Lop5elio-darZelio isteigimo data ir pradLia - 1978 m. balandLio 1 d.
4. Lop5elio-darLeIio teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes.
6. Lop5elio-darLelio savininkas - Siauliq rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe), kodas

n1rc5174, adresas - Vilniaus g.263,LT-76337 Siauliai.
7. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq rajono

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
8. Lop5elio-darLelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija sprendZia Lietuvos

Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.

9. Lop5elio-darZelio buveine - Salduves g.16, LT-80114 Kairiai, Siauliq rajonas.
10. Lop3elio-darZelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3110.
1 1. Lop5elio-darZelio tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 31 1 1.

12. Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-
darZelis, kodas 3ILI4I02.

13. Ugdymo kalba - lietuviq.
14. Ugdymo formos ir bfidai:
14.1. ugdymosi formos:
l4.l.l. grupinio mokymosi, kodas 40;
14.1.2. pavienio mokymosi, kodas 50;
I 4.2. ugdymo si proceso or ganizavimo biidai :

14.2.1. kasdienis, kodas 401;
14.2.2. nuotolinis (grupinio ugdymosi forma), kodas 403;
14.2.3. individualus, kodas 501;
14.2.4. nuotolinis (pavienio mokymosi forma), kodas 503.
15. LopSelis-darZelis vykdo ikimokyklinio bei neformaliojo ugdymo programas.
16. Lop5elis-darZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Savivaldybes herbu ir

lop5elio-darZelio pavadinimu, blank4, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos
iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos istatyrnais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau - Svietimo, mokslo ir sporto ministras)
isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir Nuostatais.
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II SKYRIUS
LOPSELTo-DARZELIo vErKLos sRrrys rR RUSys, TTKSLAs, uZDAvrNIAr,

FUNKCIJOS

17. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
I 8. LopSelio-darZelio Svietimo veiklos rlsys:
18.1. pagrindine veiklos ruSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
18.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
18.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
18.2.2. kultlrinis Svietimas, kodas 85.52;
18.2.3. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59; 

'

I8.2.4.Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos rti5ys:
19.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.3. vaikq dienos prieZilros veikla, kodas 88.91;
19.4. k[rybind, menind ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;
19.5. sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
19.6. kita veikla, neprie5taraujanti Lietuvos Respublikos teises aktams.
20. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - sudaryti s4lygas ugdytis ikimokyklinio amLiaus vaikams,

teikti saugq, kokybiSk4, vaiko raid4 atitinkanti ikimokyklini ugdym4.
2 1 . Lop5elio-darZelio veiklos uldaviniai:
21.1. vltikinti kokybiSk4 ikimokyklinio ugdymo programq vykdym4;
2I.2. puoseleti vaiko intelektines, tautines, emocines, valios, fizines galias, lemiandias

asmenybes raid4 ir socializacij os sekmg ;

21.3. ugdyti vaiko savaranki5kum4, iniciatyvum4, kurybi5kum4, atskleidZiant jo lvairius
gebej imus, puoselej ant individualum4;

2I .4. teikti vaikams Svietimo pagalb4;
21.5. rfitilsinti sveik4, saugi4, uZkertandiq keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4.
22. Loplelio-darZelio funkcij o s :

22.I. vadovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Ikimokyklinio
ugdymo metodinemis rekomendacijomis, atsiZvelgdamas ivietos ir lop5elio-darZelio bendruomenes
reikmes, konkredius ugdytiniq bei jq tevq (globejq) poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos
duomenis bei lop5elio-darLelio ikimokyklinio ugdymo(si) program4, konkretina ir individualizuoja
ugdymo turin!, atitinkanti pagrindines regiono Svietimo nuostatas;

22.2. rengia ir igyvendina ikimokyklinio ugdymo programq;
22.3. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
22.4. atlieka ugdytiniq specialiqjq ugdyrnosi poreikiq pirmini ivertinim4, organizuoja

ugdytiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdym4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

22.5. teikia ir (ar) tarpininkauja koordinuotai teikiant ugdyiniams ir jq tevams (globejams)
Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging, specialiqj4
pagalbq,, vykdo ugdytiniq sveikatos prieZitir4, vaiko minimalios prieZiuros priemones teises aktq
nustah'ta tvarka:

22.6. rengia, igyvendina, suteikia galimybg neformaliojo vaikq Svietimo teikejams
neformalioj o vaikq Svietimo programas;

vykdyti

22.7. organizuoja papildomas paslaugas (klubus, bflrelius, pailgintas dienos grupes, stovyklas,
ekskursijas, tevq Svietim4 ir kt.) teises aktq nustatTtatvarka;

22.8. orgartizuoja ter,'t1 (globejq) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas teises aktq
nustatyta tvarka;

22.9. vykdo ugdytiniq ugdymo(si) kokybes vertinim4;
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22.10. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis gerqapatirtimi;

22.11. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikq, saugi4,

ugdymosi ir darbo aplink4;
22.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinq b*8,

vadovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;

22.I3. skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustatytatvarka;

22.1 4. organizuoiaugdyiniq ir darbuotojq maitinim4;
22.15. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

23. Lop$elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam

priskirtas funkcijas, turi teisg:
23.L parinkti ir kurti naujus ugdymo ir ugdymosi metodus ir biidus, modelius, uZtikrinandius

kokybi5k4 ugdym4(si);
23.2. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.3. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytatvarkavykdyti Salies irtarptautinius Svietimo

projektus;
23.4. teises aktq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;

23.5. gautiparumql-ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

23.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais atvejais,

kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq istatymq nustatyta tvarka jq nenustato Lietuvos

Respublikos Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas fgyvendinanti institucija;

23;. lop$elis-darZelis turi ir kitas teises bei pareigas, kurios neprie5tarauja Lietuvos

Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams.

24. LopSelis-darZelis privalo:
24.1 . uLti\<rinti kokybiSk4 Svietim4, atvirum4 vietos bendruomenei;

24.2. stdaryti ugdltiniams higienos nornas atitinkandias ugdymosi s4lygas, teises aktq

reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4, uLkertandi1 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams aplink4;

24,3. sudaryti s4lygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje

smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos

gyvensenos skatinim4, igyvendinant Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Rekomendacijas

del smurto prevencij os igyvendinimo mokyklose;
24.4. vykdyti kitas teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Lop$eliui-drLeliui vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ymas tvirtinimas ir
konkursas del priemimo organizuojamas teises aktq nustatytatvarka. Lop5elio-darLelio direktorius

skiriamas penkeriq metq kadencijai ft atleidLiamas teises aktq nustatytatvarka. LopSelio-datLelio

direktorius pavaldus Savivaldybes merui bei ir atskaitingas teises aktuose numatytoms institucijoms.

26. Lop$elio-darZelio veikla organizuojamapagal lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtint4:

26.L strategini plan4, kuriam yra pntarta lop3elio-darLelio tarybos protokoliniu nutarimu ir
S avivaldybe s administracij o s direktoriaus isakymu;

26.2. metini veiklos planq, kuriam y'ra pritarusi lopSelio-d arLeho taryba ir metinis veiklos planas

yra suderintas su Savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriumi.
27. Lop5elio-darZelio direktoriaus funkcijos
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27 .1. vadovauja lop5elio-darZelio strateginio plano ir metiniq veiklos planr+, Svietimo programrl
rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo lop5elyje-dafielyje priemoniq

igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
27 .2. teises aktq nustatyta tvarka priima i darbq ir atleid1ia i5 jo lop5elio-darZelio darbuotojus,

tvirtina jq pareigybir4 apra5ymus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
27 .3.. fiirtina lop5elio-darLelio vidaus strukt[r4, lopSelio-darZelio darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
27.4. suderings teises aktq nustatfiatvarka, tvirtina lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles,

darbuotojq darbo apmokejimo sistem4;
27 .5. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes ir.l ar metoding tarybq;
27.6. rnpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trflkstamq darbuotojq

paieSk4;

27 .7 . anahzuoja lop5elio-darZelio veiklos ir valdymo i5tekliq buklg ir atsako uZ lop5elio-darZelio
veiklos rezultatus;

27.8. kartu su lop5elio-dxleIio taryba sprendZia lop5eliui-darLeliui palankios ugdymuisi
aplinkos k[rimo klausimus;

27 .9.leidLia isakymus, vykdo jq igyvendinimo kontrolg;
27.10. priima i lop5eli-darLeli ugdytinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro

mokymo si sutartis teises aktq nustatyta Iv arka;
27.11. teikia lop5elio-darZelio bendruomenei ir lop5elio-darleIio tarybai svarstl'ti bei vie5ai

paskelbia savo metq veiklos ataskait4 pagal Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus
reikalavimus;

27.12. atsako uZ lop5elio-darLelio finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su

lop5elio-darZelio le5q (iskaitant leSas, skirtas lop5elio-darleIio darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto
naudojimu ir disponavimu juo;

27 .13. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis, reikalingas lop5elio-darZelio funkcijoms atlikti;
27.14. bendradarbiauja su lop5elio-darZelio ugdytiniq tevais (globejais, riipintojais), pagalbq

vaikui, mokyojui ir lop5eliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq
paslaugq, sveikatos istaigomis, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tamyba prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

27 .l 5 . atstovauj a lop Seliui-darZeliui kito se institucij o se ;

27 .16. paveda dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka atlikti direktoriaus pavaduotojams;
27 .I7. atlieka kitas funkcijas, nustatytas teises aktuose ir lop5elio-darZelio direktoriaus

pareigybes apra5yme.
28. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uy',tai, kad lop5elyj e-darLelyje bUtq laikomasi istatymq

ir kitq teises aktq, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos
skelbimq, demokratinf lop5elio-dnLelio valdym4, uztikrina bendradarbiavimu gristus santykius,
Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, lop5elio-darilelio
bendruomenes informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveik4 ir
saugi4, uLkertandiqkeli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4.

29. Lop5elio-darZelio direktoriaus nesant lop5elyje-darielyje (sergant, i5vykus i komandiruotg,
atostogq metu ir panaSiais atvejais), kai lopSelyje-dafielyje vyksta ugdymo procesas, jo funkcijas
atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o nevykdant ugdymo proceso, direktoriaus funkcijas gali
atlikti direktoriaus pavaduotoj as [kio reikalams.

30. Darbo tarybos, profesines s4jungos veikla lop5elyje-darilelyje organizuojama teises aktq
nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA
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31. Lop5elyj e-darLelyje veikia Sios savivaldos institucijos:
3 1. 1. Lop5elio-darZelio taryba;
31.2. Mokytojqtaryba.
32. Lopselio-darZelio taryba- auk5diausioji lop3elio-darZelio savivaldos institucija, telkianti

ugdyiniq tevus (globejus, rlpintojus), mokytojus, vietos bendruomeng. Lop5elio-darZelio taryba

padeda demokrati5kai valdyti lop5eli-darZeli, sprgsti lop5eliui-darZeliui aktualius klausimus.

33. LopSelio-darlelio tarybos kadencija - 3 metai. Galimas lop5elio-darZelio tarybos nariq

kadencijq skaidius - 2.

34. Lop5elio-darZelio tarybq, sudaro: 4 tevai (globejai), nedirbantys lop5elyje-darLelyie, 3

mokyojai, 1 Kairiq seni[nijos seni[naitis, I nepedagoginis dprbuotojas.

35. Narius i lop5elio-darLelio taryb4 atviru balsavimu renka: tevus (globejus, rupintojus) -
visuotinis tevq susirinkimas, mokyojus - Mokytojqtaryba, kitus fstaigos darbuotojus - lop5elio-

darZelio darbuotojq susirinkimas, seniflnaiti deleguoja Kairiq seniflnijos seniunaidiq sueiga. Nutrlkus
lop$elio-darZelio tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas Siame punkte

nustatyta tvarka.
36. Lop5elio-darLelio tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas lop5elio-darlelio tarybos

pirmame posedyje. Siame posedyje i5renkamas lop5elio-darZelio tarybos sekretorius.

37. Lop$elio-dar1eIio tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus

gali bUti suS-auktas neeilinis lopSelio-darLelio tarybos posedis. Esant bfltinumui, lop5elio-darZelio

tarybos posedZius gali inicijuoti lop5elio -darlelio direktorius. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne

maLiaukaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Esant

lygiam ,,vL" t,,prieS" balsq skaidiui, sprendZiamasis balsas priklauso pirmininkui. Lop5elio-darZelio

tarybos nutarimus, kurie prie5taratja lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,

lop5elio-darZelio direktorius gali pra5yti svarstyti i5 naujo.
38. Lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojai, socialiniai partneriai, remejai,

vietos ir lopSelio- darLelio bendruomenes nariai, nesantys lop5elio-darLelio tarybos nariais, lop5elio-

darZelio tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

39. Lop5elio-darZelio taryba atlieka tokias funkcijas:
39.1. teikia siulymus del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq fgyvendinimo

priemoniq;
39.2. prrtaria lop5elio-darLelio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Nuostatams,

kitiems lopSelio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, svatsto darbo tvarkos taisykles;

39.3. teikia si[lymq lop5elio-darZelio direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,

lop5elio-darZelio vidaus strukt[ros tobulinimo;
3 9.4. kolegialiai svarsto lop5elio- darLelio le5q naudoj imo klausimus;

39.5. vertina lop5elio-darlelio vadovo metq veiklos ataskait4 ir teikia savo sprendim4 del

ataskaitos lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;
39.6. teikia si[lymus del lopielio-dafielio materialinio aprlpinimo, veiklos tobulinimo;
39.7. svarsto kitq lopielio-darZelio savivaldos institucrjr+, lop5elio-darZelio bendruomenes nariq

iniciatyvas ir teikia siulymus lop5elio-darZelio direktoriui;
39.8. teikia siUlymq del lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, vaikq saugaus ugdymo ir darbo

s4lygrl sudarymo, talkina formuojant lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius

iSteklius;
39.9. svarsto ir kitus lop5elio-darZelio veiklos organizavimo klausimus.

40. Lop5elio-darZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teises aktams ir
Nuostatuose nustatytai kompetencij ai.

41. LopSelio-darZelio taryba uZ veikl4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems lop5elio-

darZelio bendruomenes nariams.
42. Mokl'tojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija, mokytojq

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti bei ugdymo kokybei uZtikrinti. J4 sudaro

iop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lopSelyje-darLelyie dirbantys mokyojai,
Svietimo pagalbq teikiantys speciali stai.
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43. Mokytojq tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmajame Mokytojq
tarybos posedyje. Siame posedyje i3renkamas Mokyojq tarybos sekretorius.

44. Mokytojq tarybos posedZius kviedia Mokytojq tarybos pirmininkas. Posedis yra teisetas, jei
jame dalyvauja du treddaliai mokyojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq
balsq dauguma. { posedZius gali bUti kviediami ir kitq lop5elio-darZelio savivaldos institucijq atstovai.

45. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktuose ir Nuostatuose nustatytos
kompetencij os klausimais :

4 5 . L aptari a praktinius Svi etimo or ganizav imo kl aus imus ;

45.2. svarcto optimaliq ugdymosi s4lygq sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4;
45.3. analizuoja ugdymo veiklos ir ugdymo programq realizavim4;
45.4. aptaria ugdytiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei

j os panaudojimo tvark4;
45. 5 . spren dLia v aikt4 sveikatos, ugdymo(si), poilsio, mitybos klausimus;
45.6. sprendZia kitus su vaikq ugdymu ir veikla susijusius klausimus.
46. Lop5elyj e-darLelyje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojq metodine

grupe, kurios veikla grindliamademokrati5kumo, racionalumo, profesionalumo, iniciatyvq skatinimo
ir bendradarbiavimo principais.

47. Lop5elio-darZelio metodine grupe planuoja ir aptaria ugdymo turini, ugdymo ir ugdymosi
metodus, ugdytiniq pasiekimq ft palangos vertinimo bldus, ugdymo(si) priemones, analizuoja
mokytojq prakting veikl4, pletoja mokytojq profesines veiklos kompetencijas, aptaria kvalifikacijos
kelimo poreikius;juos derina su lopSelio-darlelio veiklos tikslais, teikia lop5elio-darZelio direktoriui
sifllymus del ugdymo organizavimo tobulinimo. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

48. Darbuotojai i darb4 lop5elyje-darLelyje priimami ir atleidLiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

49. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

50. Lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, Svietimo
pagalbqteikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka. Mokytojai ir Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai atestuojasi Svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta tvarka.

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

VII SKYRIUS
LoPSELTo-DARZELIo ruRTAS, LESos, JU NAUDoJIMo rvARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELI O.DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

52. LopSelis-darZelis teises aktq nustatyta tvarka perduot4 Savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

53. LopSelio-darZelio le5os:
53.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir

Savivaldybes biudZeto 1e5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
53.2. lop5elio-darZelio pajamos uZ teikiamas paslaugas;
53.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos 1e5os, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
53.4. kitos teisetu b[du igytos leSos.



,.54" Le5os naudojamos teises aktq nustatytatvarka.
. ;55, Lop5elis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja

aktq nustatytatvarka.
ir finansing atskaitomybg tvarko teises

56. LopSeiio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teise aktq nustatyta tvarka.
57. Lop5elio-darZelio veiklos prieLiurq atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Lop5elis-darZelis turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus,
kurioje nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija visuomenei apie lopSelio-darZelio veikl4.

59. Lop5elio-darZelio interneto svetaineje ir kitose visuomends informavimo priemondse
skelbiama informacija apie lop5elyje-darZelyje vykdomas ugdymo programas, ugdytinirl priemimo
s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, veiklos kokybes isivertinimo rezultatus ir
iSvadas, lop5elio-darZelio bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas vykdomas veiklas.

60. LopSelio-darZelio Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria lop5elio-darZelio
taryba, tvirtina Siauliq rajono savivaldybes taryba.

61. Lop5elio-darZelio Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes
vykdomosios institucijos,lopSelio-darLelio direktoriaus ar lop5elio-darZelio tarybos iniciatyva.

62. Lopselis -darZelis re gi struoj amas tei ses aktq nustat yta tv arka.
63. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta

tvarka.
64. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Nuostatuose i5destytus klausimus, taikomos

tq teises aktq nuostatos.

Kairiq lopSelio-darZelio,,S

direktord ..;'

Dalia G
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