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UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“
TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Vaikų lopšelio-darželio "Eglutė" taryba – aukščiausia savivaldos institucija, veikianti pagal tarybos
nuostatus, patvirtintus lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus),
mokytojus ir vietos bendruomenę svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.
2. Lopšelio-darželio tarybos steigėjas – vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“. Steigėjo atstovas lopšeliodarželio taryboje – lopšelio-darželio direktorius.
3. Vaikų lopšelio-darželio taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, ki tais
švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, lopšelio-darželio steigėjo potvarkiais, įsakymais, lopšelio-darželio bei darželio tarybos
nuostatais.
4. Vaikų lopšelio-darželio direktoriaus patvirtinti darželio tarybos nutarimai yra privalomi visai
lopšelio-darželio bendruomenei.
5. Lopšelio-darželio tarybos nuostatai keičiami lopšelio-darželio tarybos sprendimu.
II. LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
6. Tėvus į lopšelio-darželio tarybą renka grupių tėvų komiteto narių susirinkimas, mokytojus –
mokytojų taryba atviru balsavimu, balsų dauguma.
7. Vaikų lopšelio-darželio taryba renkama trejiems mokslo metams.
8. Vaikų lopšelio-darželio tarybą sudaro 6 (šeši) tėvai , globėjai ar rūpintojai ir 6 (šeši) pedagogai.
9. Išvykus Tarybos nariui arba atsiradus būtinybei, Tarybos narį gali atšaukti ji rinkę nariai ir į jo
vietą išrinkti naują narį. Tarybos narys gali būti atšauktas, jeigu to prašo ne mažiau kaip ⅓ tarybos
narių. Už šį nutarimą turi balsuoti ⅔ tarybos narių.
10. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami lopšelio-darželio administracijos atstovai, kiti su
ugdymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys
tarybos nariai.
11. Lopšelio-darželio tarybos pirmininką išrenka tarybos nariai atviru arba slaptu balsavimu
(sprendžia taryba), balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius negali būti lopšelio-darželio tarybos
pirmininku. Jis taryboje dalyvauja be sprendžiamojo balso teisės.
12. Lopšelio-darželio tarybos nutarimus, kurie prieštarauja lopšelio-darželio veiklą
reglamentuojantiems dokumentams, lopšelio-darželio direktorius prašo svarstyti iš naujo.
13. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai protokoluojami, su priimtais sprendimais supažindinama
lopšelio-darželio bendruomenė.
14. Lopšelio-darželio taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio
bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.
15. Pasibaigus lopšelio-darželio tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja lopšelio-darželio
direktorius.
16. Vaikų lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami 2 (du) kartus per mokslo metus. Reikalui
esant gali būti sušauktas neeilinis lopšelio-darželio tarybos posėdis.
17. Vaikų lopšelio-darželio tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvavo ⅔ narių, o nutarimas teisėtas,
jei už jį balsavo 50% + 1 dalyvavusiųjų narių.
III. LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS
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18. Vaikų lopšelio-darželio taryba numato ugdymo veiklos perspektyvas, aprobuoja lopšelio-darželio
veiklos programas, lopšelio-darželio nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo
tvarką, strateginį veiklos planą.
19. Inicijuoja šeimos ir vaikų lopšelio-darželio bendradarbiavimą.
20. Svarsto vaikų lopšelio-darželio struktūros pakeitimo klausimus.
21. Svarsto lopšelio-darželio biudžeto programų sąmatas.
22. Aptaria ir kontroliuoja lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą. Kartu su kitomis lopšeliodarželio savivaldos grandimis prisideda prie nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio sąskaitą,
pritaria arba nepritaria jų paskirstymui.
23. Teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus,
svarsto mokytojų atestavimo klausimus.
24. Renka atstovus į lopšelio-darželio atestacinę komisiją.
25. Teikia pasiūlymus dėl vaikų lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir
globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius, teikia tarybos
atstovą į viešo konkurso komisiją laisvai direktoriaus vietai užimti.
26. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei
teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
27. Kartu su lopšelio-darželio direktoriumi nustato darbuotojų skatinimo tvarką.
28. Administracija lopšelio-darželio tarybai pateikia kasmetinę darbo analizę. Taryba įvertina ir
priima sprendimą: -pritarti, -pritarti su įpareigojimais, -nepritarti.
IV. VADOVAVIMAS LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBAI
29. Vaikų lopšelio-darželio tarybai vadovauja jos išrinktas pirmininkas. Jis renkamas visai tarybos
kadencijai.
30. Pirmininkas gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius neribojamas.
31. Atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą.
32. Vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis institucijomis, pasirašo
tarybos veiklos dokumentus.
33. Turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai.
34. Protokolus rašo lopšelio-darželio tarybos narių atviru balsavimu išrinktas sekretorius.
35. Lopšelio-darželio tarybos sekretorius, nevėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio, praneša
posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.
36. Lopšelio-darželio tarybos sekretorius tvarko lopšelio-darželio tarybos dokumentaciją.
V. RYŠIAI
37. Lopšelio-darželio taryba palaiko ryšius su kitomis savivaldos institucijomis, Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, visuomeninėmis organizacijomis, tėvais.
VI. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
38. Kiekvienas tarybos narys:
38.1. turi teisę išsakyti savo mintis bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje;
38.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;
38.3. turi teisę gauti iš lopšelio-darželio administracijos informaciją apie lopšelio-darželio veiklą.
VII. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
39. Lopšelio-darželio tarybą galima reorganizuoti pasikeitus lopšelio-darželio
reikalavimams, lopšelio-darželio tarybai arba reorganizavus lopšelį-darželį.
40. Lopšelio-darželio taryba likviduojama uždarius lopšelį-darželį.
Nuostatai patikslinti ir patvirtinti jungtiniame darželio tarybos ir grupių tėvų atstovų posėdyje
2013 m. sausio 16 d.
_______________________
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