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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA
8 POSEDIS
SPRENDIMAS

DEL KAUNO R.

NoRExrSxrg r,orSnr-ro-nanZnr-r o,, 41'v oLnus"
NUOSTATV PATVTRTTNTMO
2016 m. rugsejo 29 d. Nr. TS-298
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio

4

dalimi,

dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetinirl istaigq istatymo 4 straipsnio
2 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 4 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo

l8

straipsnio

I

istatymo 43 straipsnio

4 dalimi, Nuostatq, istatq ar statutq

iforminimo reikalavimais,

patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. birZelio 29 d. isakymu

Nr. V-I164,,DeI Nuostatq, istatq ar statutq iforminimo reikalavimq patvirtinimo", Kauno
rajono savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i
1.

a:

Patvirtinti Kauno r. Noreiki5kiq lop5elio-darZelio ,AZuolelis" nuostatus (pridedama).

2. {galioti Kauno rajono savivaldybes mer4 pasira5yti sprendimo 1 punkte nurody'tos
istaigos nuostatus.

3. [pareigoti sprendimo 1 punkte nurodytos istaigos direktoriq iregistruoti sprendimo

1 punkte nurodytus

nuostatus Juridiniq asmenq regisffe teises aktq nustatyta tvarka.

[registruotq nuostatq isigaliojimo data negali

blti

velesne nei 2016 m. spalio

3l

d. Taip pat

atlikti kitus su Siuo pavedimu susijusius veiksmus.

4.

Nustagrti, kad sprendimo

1 punkte

nurodyti nuostatai isigalioja nuo jq

iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

5. PripaZinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybes tarybos 2013 m. birZelio
27 d. sprendim4 Nr. T5-268 ,,D61 Kauno rajono Noreiki5kiq lop5elio-darZelio ,,.{Zuolelis"
pavadinimo pakeitimo

ir

Kauno

r.

NoreikiSkiq lopSelio-darZelio ,,{Zuolelis" nuostatq

pawirtinimo", iregistralus naujus nuostatus Juridiniq asmenq registre.
Sis sprendimas gali

blti

skundZiamas Lietuvos Respublikos teises aktq nustaf'ta tvarka

iJ

Savivaldybes meras

,t, k W

Valerijus Maklnas

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybes tarybos
2016 m. rugsejo 29 d. sprendimu Nr. TS-298

KALTNO R. NOREIKTSTTV LOPSELTO-DARZELI

O,,4rlJ OLELTS"

NUO STATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Kauno r. Noreiki5kiq lop5elio-daiZelio ,,.{Zuolelis" nuostatai (toliau

reglamentuoja Kauno r. Noreiki5kiq lop5elio-darLelio,,{Zuolelis" (toliau

teising fo.-Q, priklausomybg, savinink4, savininko teises

ir

-

- Nuostatai)

Lop5elis-darZelis)

pareigas igyvendinandi4

institucij4, jos kompetencij4, buveing, Lop5elio-darZelio grupg, tip?, pagrinding paskirti,
ugdymo kalb4

ir

ugdymo form4, veiklos teisini pagrind4, srit!, r[Sis, tiksl4, uZdavinius,

funkcijas, Lop5elio-darZelio teises
darbuotojq priemim4 i darb4,

ir

le5as,

jq

jq

ir

pareigas, veiklos organizavim4

darbo apmokejimo tvark4

ir valdym4,

savivald4,

ir atestacijq, Lop5elio-darZelio turt4

naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg

ir

Lop5elio-darZelio veiklos

prieZior4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2.

Lop5elio-darZelio oficialus pavadinimas

-

Kauno r. Noreiki5kiq lop5elis-darZelis

,,,{Zuolelis", trumpasis pavadinimas NoreikiSkiq lopSelis-darZelis. Lop5elis-darZelis
iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 191097063.

3.

Lop5elio-darZelio istorija: Lop5elis-darZelis isteigtas 1983 m. rugsejo 30 d., savo

veikl4 pradejo 1983 m. gruodZio

I

d. Lietuvos Respublikos Juridiniq asmenq registre Kauno

rajono Noreiki5kiq lop5elis-darZelis,,{Zuolelis" lregistruotas 1995 m. rugsejo 26 d.

4.
5.
6.
7.

- biudZetine istaiga.
priklausomybe - savivaldybes LopSelis-darZelis.
savininkas - Kauno rajono savivaldybe.

Lop5elio-darZelio teisine forma
Lop5elio-darZelio
Lop5elio-darZelio

ir

Savininko teises

pareigas igyvendinanti

institucija Kauno rajono

savivaldybes taryba. Kauno rajono savivaldybes taryba tvirtina biudZetines istaigos nuostatus;
priima

i pareigas ir

i5

jq

atleidiia biudZetines istaigos vadov4; priima sprendim4 del biudZetines

istaigos buveines pakeitimo; wirtina didZiausi4 leistinE pareigybiq skaidiq; priima sprendim4 del
biudZetines istaigos reorganizavimo, likvidavimo ar perfvarkymo; skiria

arba sudaro likvidacing komisij4

ir

nutraukia

ir

atleidZia likvidatoriq

jos igaliojimus; sprendZia kitus istatymuose ir

biudZetines istai gos nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

8.
9.

Lop5elio-darZelio buveine

- Mokyklos g. 2, Akademijos

mstl., LT 53347 Kauno r.

Kauno r. Noreiki5kiq lop5elio-darlelio,,,{Zuolelis" skyrius:

9.1. skyriaus buveine

-

Studentq g. 3, Akademija" Lf-53361 Kauno r. sav.
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9.2. skyriaus steigimo data- 2016m. rugsejo

i0.
1

Lop5elio-darZelio grupe

1. Mokyklos tipas

-

I

d.

ikimokyklinio ugdymo mokykla.

- lop5elis-darZelis.

12. Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis

-

ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga

lop5elis-darZelis.

13. Mokymo kalba

- lietuviq.

14. Mokymo forma (darbo forma)

-

dienine.

fJ. r,op5elyje-darZelyje vykdomos ikimokyklinio

ir

prie5mokyklinio ugdymo

progpmos.

16. Lop5elis-darZelis yra vie5as juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes
herbu

ir

ir kitas s4skaitas Lietuvos

savo pavadinimu, atributik4, atsiskaitom4j4

Respublikos

iregistruotuose bankuose, savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo

ir

mokslo

ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

u. LOPSELIO-DARZELIO vEIKLos SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS,
UZuaVNNAI. FI]NKCIJOS
17. Lop5elio-darZelio veiklos sritis

- Svietimas.

18. Lop5elio-darZelio Svietimo veiklos r05ys:
18.1. pagrindine Svietimo veiklos rti5is

- ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2, kitos Svietimo veiklos r[Sys:
I 8.2.1.

prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.2.Svietimui btidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne Svietimo veiklos rflSys:
19.1. maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
1
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.2. kita Zmoniq sveikatos prieZi0ros veikla, kodas

8 6.

90 ;

19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma

ir

eksploatavimas,

kodas 68.20.

19.4. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

20. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas

- teikti kokybiSk4 vaiko poreikius atitinkanti

ugdym4, kurti sElygas, padedandias vaikui tenkinti prigimtinius, kultfiros, tautinius,
socialinius, paZintinius poreikius, sudaryti prielaidas

jo tolimesniam sekmingam mokymui(si)

mokykloje.

21. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:
21.1. teikti kokybi5k4 ikimokyklini ir prie5mokyklin! ugdym4;

4
21

.2. ultik rinti ikimokyklinio ir prie Smokyklinio ugdymo

tg

stinum4;

21.3. ui:tik,rinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4;
2

1

.4. sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(si) s4lygas;

21.5. bendradarbiaujant su Seima" siekti individualios vaiko paZangos;
21.6. teikti ugdytiniams reikiam4 pagalb4.

22. Yykdy damas j am pave stus uZdavinius

22.1. vadovaudamasis Svietimo

ir

LopSe lis-darZeli

s:

mokslo ministro patvirtinta Prie5mokyklinio

ir

ugdymo bendrqja programa, atsiZvelgdamas. i. mokiniq poreikius

interesus, konkretina ir

individualizuoja prie5mokyklinio ugdymo turini;
22.2. r engia individuali4 ikimokyklinio ugdymo programq

22.3. igyvendina individuali4 ikimokyklinio

ir

;

bendrqj4 prieSmolcyklinio ugdymo ir

ugdymosi programas, mokymo sutartyse sutartus lsipareigojimus, uZtikrina kokybiSk4 ugdym4;

22.4.tekiaSvietimo informacing, socialing pedagoginE, specialiqi4 pedagoging pagalb1;

22.5. nustato mokiniq specialiuosius ugdymo(si) poreikius, lgyvendina mokiniq
sveikatos stiprinimo programas, teikia specialqji ugdym4 teises aktq nustagrta tvarka;

22.6. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu

jq

mokamas papildomas paslaugas

teises aktq nustatlta tvarka;

22.7. sudaro s4lygas darbuotojams tobuleti profesineje srityje;
22.8. uLtikrina higienos nonnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikE, saugi4
ugdymosi ir darbo aplink4;

22S.kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamq edukacing aplink4 ir
materialing bazg, vadovaudamasis Svietimo ir mokslo minisffo patvirtintais teis€s aktais;
22. I 0. organizuoj a vaikq maitinim4 Lop5e lyj e -darZelyj

e;

22.11. organizuoja prieSmokyklinio ugdymo mokiniq veZiojim4 i Lop5eli-darZeli

ir

i5

jo istatymq ir kitq teises akq nustatyta tvarka;
22.12. vie5ai skelbia informacij4 apie Lop5elio-darZelio veikl4 Svietimo

ir mokslo

ministro nustaf54a tvarka;
22.13. vykdo veiklos isivertinimq;
22.14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numaq/tas funkcijas.

III. LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS
23. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas
jam paskirtas funkcijas, turi teisg:
23.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo(si) veiklos b[dus;
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23.2. kurti naujus ugdymo

ir

ugdymo(si) modelius, uZtilffinandius kokybi5k4

ugdym4(si);
23.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.a. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

23.5. nustat5rti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus
tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq istatymq nustat5rta tvarka

jq

nenustato Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija;

23.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos.labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
23.7. naudotis kitomis teises aktq suteiklomis teisemis.

24. Lop5elis-darZelis privalo uZtikrinti kokybiSk4 ugdym4, sveik4, saugi4,
uZkertandi4

keli4 smurto, prievartos, Zalingiems iprodiams aplinkq higienos nornas

atitinkandias ugdymo ir ugdymo(si) s4lygas, atvirum4 vietos bendruomenei.

ry. LOPSELIO.DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
25. Lop5elio-darZelio veikla organizuoj ama pagal:

25.1. direktoriaus patvirtintE Lop5elio-darZelio strategini plan4, kuriam ya
pritarusios LopSelio-darZelio taryba ir Lop5elio-darZelio savivaldybes vykdomoji institucija ar

jos igaliotas asmuo;

25.2. direktoriaus patvirtint4 Lop5elio-darZelio metini veiklos plan4, kuriam yra
pritarusi Lop5elio-darZelio taryba.

26.

Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius. Vadov4 konkurso bfldu Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatl4a tvarka

i

pareigas skiria

ir

i5

jq atleidZia savininko teise ir

pareigas igyvendinanti institucija.

27.

Direktorius:

27.1. suderings su Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo
igaliotu asmeniu, tvirtina Lop5elio-darZelio vidaus struktiirq Lop5elio-darZelio darbuotojq
pareigybiq s4ra54, nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir
Lop5eliui-darZeliui skirtq darbo uZmokesdio l€Sq;
27.2. nustato skyriaus vedejo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis;

27.3. tvirtina mokytojq
darbo kodekso

ir darbuotojq pareigybiq

ir kitq teises aktq

nustat5ita tvarka priima

apra5ymus, Lietuvos Respublikos

! darb4 ir atleidlia

i5

jo

Lop5elio-

darZelio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.4. priima mokinius Kauno rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo sutartis teises aklq nustaQrta tvarka;
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27.5. vadovaudamasis istatymais

ir kitais teises aktais, Lop5elio-darZelio

darbo

tvarkos taisyklese nustato darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg;
27.6. suderings su Lop5elio-darZelio taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina Lop5eliodarZelio darbo tvarkos taisykles;

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

27.8. vadovauja Lop5elio-darZelio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui,

jq igyvendili*ut,

organizuoja

ir koordinuoja Lop5elio-darZelio veikl4 pavestoms funkcijoms

atlikti, uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Lop5elio-darZelio veikl4 materialinius ir
intelektinius iSteklius;
27 .9 .

leidLia isakymus, kontrol iuoj

aj

q vykdymq;

27.1}.sudaro teises aktq nustaq/tas komisijas, darbo grupes, metoding tarybq;
27.11. sudaro LopSelio-darZelio vardu sutartis Lop5elio-darZelio funkcijoms atlikti;

27.I2. organizuoja Lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir tvarkym4 teises aktq
nusta$rta tvarka;

27.13. teises aktq nustaqda tvarka valdo, naudoja LopSelio-darZelio turtq, le5as ir jais
disponuoja;

27.14. rdpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais,

uztikina optimalq jq valdym4 ir naudojimq teises aktq nustatlrta tvarka;

27.15. rdpinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti
kvalifikacij4, mokytojams
organizuoja

jq

ir

kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir

atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatJita tvarka;

27.16. inicijuoja Lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatinajq veikl4;

27.17. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, mpintojais), pagalb4 mokiniui,

molqrtojui

ir Lop5eliui-darZeliui

teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq

paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis

ir kitomis institucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
27 . | 8. atstovauj a Lop5el iui-darZel

iui kitose instituc

ij o se ;

27.19. dali savo funkcrjq teises aktq nustabrta tuarka gali pavesti atlikti skyriaus
vedejui, direktoriaus pavaduotojui fgdymui;
27.20. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustagrtas funkcijas.

28. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq laikymEsi LopSelyje-darLelyje, uZ demokratini Lop5elio-darZelio valdym4,
bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq Lop5elio-darZelio

tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq, Lop5elio-darZelio veiklos rezultatus, uL gerq ir veiksmingE

vaiko minimalios prieZiiiros priemoniq igyvendinim4.

29. Lop5elyje-darLelyje metodinei veiklai organizuoti

sudaroma metodine taryba.

Metodine taryba skirta mokytojamp kartu su Svietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti

vaikus: planuoti

ir

aptarti ugdymo turini (programas, ugdymo

ir

ugdymo(si) metodus,

kontekst4, mokiniq pasiekimq vertinimo biidus, ugdymo(si) priemones

ir

patyrim4 kuri

mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikytiji individualioms mokiniq reikmems, nagrineti
prakting veikl4, pletoti mokytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Lop5eliodarZelio strateginiais tikslais, teikti Lop5elio-darZelio direktoriui siDlymus del ugdymo turinio

formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo.

30. Metodines tarybos nariai yra ikimokykliniq grupiq aukletojai, prie5mokyklinio
ugdymo pedagogai, Svietimo pagalbos specialistai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos nariq

iSrinktas pirmininkas. Metodines tarybos veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.

31. Ugdymo turinio formavimo

ir

ugdymo proceso organizavimo klausimais

Lop5elio-darZelio direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq
veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

V. LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

32. Lop5elio-darZelio taryba (toliau

-

Taryba) yra auk5diausioji Lop5elio-darZelio

savivaldos institucija. Taryba telkia Lop5elio-darZelio mokiniq tevus (globejus, rtipintojus),

mokytojus, vietos bendruomeng demokratiniam Lop5elio-darZelio valdymui, padeda sprgsti

Lop5eliui-darZeliui aktualius klausimus, padeda Lop5elio-darZelio direktoriui atstovauti
teisetiems Lop5elio-darZelio interesams.

33. Taryb4 sudaro 5 nariai. Taryba sudaroma lygiomis dalimis i5 tevq (globejq,
riipintojq), mokytojq, vietos bendruomenes atstovq. Tevq atstovai renkami atviru balsavimu
visq grupiq tevq (globejq, r[pintojq) savivaldos pirmininkq susirinkime, mokytojq atstovai
renkami atviru balsavimu mokytojq tarybos posedyje, vietos bendruomenes atstovq deleguoja

Lop5elio-darZelio direktorius. Taryba renkama dvejiems metams. I5vykus Tarybos nariui,
naujas narys renkamas atitinkamos grupes nariq susirinkime.

34. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du karfus per metus. Posedis teisetas,

jei jame

dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje

dalyvaujandiq balsq dauguma.

35. Lop5elio-darZelio direktorius Tarybos
nario teisemis.

posedZiuose

gali dalyvauti kviestinio

8

36. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu Lop5elio-darZelio
tarybos posedyje.

37.

Taryba:

l

37.1. teikia siiilymus del Lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq

ir

jq

iglvendinimo priemoniq:
3:/.2. pritaria Lop5elio-darZelio strateginiam planui, Lop5elio-darZelio metiniam
veiklos planui, Lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisyklems, kitiems Lop5elio-darZelio veikl4
reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lop5elio-darZelio direktoriui.

37.3. teikia siulymus Lop5elio-darZelio direktoriui del Lop5elio-darZelio nuostatq
pake

itimo ir
3

pap

ildymo, Lop5el i o- darLelio vidau s strukt[ro s tobulinimo

7.4. svarsto Lop5elio-darZelio le5q naudoj imo klausimus

;

;

37.5. i5klauso Lop5elio-darZelio metines veiklos ataskaitas

ir

teikia

siUlymus

Lop5elio-darZelio direktoriui del LopSelio-darZelio veiklos tobulinimo;

37.6. teikia siulymus savininko teises

ir

pareigas igyvendinandiai institucijai del

LopSelio-darZelio materialinio aprtipinimo, veiklos tobulinimo;

37.7. svarsto mokytojq metodines tarybos, tevq (globejq, rfipintojq) savivaldos
institucijq ar LopSelio-darZelio bendruomenes nariq iniciatlvas ir teikia siiilymus Lop5eliodarZelio direlcoriui;

37.8. teikia siulymus del Lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir
darbo s4lygq sudarymo, talkina formuojant Lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir
intelektinius iSteklius;
3 7.

9. svarsto Lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus klausimus.

38. Lop5elio-darZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja

teises aktams.

39. Lop5elio-darZelio taryba uL savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito
LopSelio-darZelio bendruomenei.

40. LopSelio-darZelio mo$rtojq

taryba

savivaldos institucija mokl'tojq profesiniams

nuolat veikianti

Lop5elio-darZelio

ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. Jq

sudaro Lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

visi Lop5elio-

darZelio dirbantys mokytojai, sveikatos prieZiflros specialistas, Svietimo pagalbq teikiantys
specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
4I

. Mokytojq tarybai

vadovauja Lop5elio-darZelio direktorius.

42. Moklojq tarybos posedZius Saukia Lop5elio-darZelio direktorius. Posedis yra
teisetas,

jei jame

dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami

posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Esant balsq po lygiai lemiamE bals4 turi
mokytoj q tarybos pirm ininkas.
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43. Molqrtojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustagrtais ir Lop5eliodarZelio direktoriaus teikiamais klausimais.

44. Grupes mokiniq tevq (globejq, rtipintojq) savivald4 sudaro visi tos grupes
mokiniq tevai (globejai, rfipintojai). Grupes mokiniq tevq (globejq, riipintojq) savivaldos

institucijai vadovauja susirinkimo metu i5rinktas pirmininkas. Grupes tevr{ (globejq,
rupintojq) savivaldos institucija aptaria su grupes aukletojais mokiniq ugdymo, saugumo,
maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti gupes renginius,
i5vykas, kurti edukacing aplink4 teikia sitilymus. Lop5elio-darZelio tarybai ir direktoriui.

45. Mokiniq ugdymo organizavimo, saugumo uftikrinimo ir kitais mokiniq tevams
(globejams, rlipintojams) aktualiais klausimais LopSelio-dartefio direktorius gali organizuoti
grupiq mokiniq tevq (globejq, riipintojq) savivaldos institucijq pirmininkq pasitarimus.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO APMOKEJIMO TVARKA
IRATESTACIJA
46. Darbuotojai

i

darb4 Lop5elyje-darZelyje priimami

ir atleidZiami

i5

jo

Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatSrta tvarka.

47. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq nustab/ta tvarka.

48. Lop5elio-darZelio direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai, Svietimo
pagalbq teikiantys specialistai atestuojasi

ir kvalifikacijq tobulina Svietimo ir mokslo ministro

nustat5rta tvarka.

wr. LoPSELIO-DARZELTO

TURTAS, LESOS,JV NAUDOJTMO TVARKA rR
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS

PRIEZII]RA
49. Lop5elisdarZelis valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4 naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Kauno rajono savivaldybes tarybos sprendimq nusta$rta tvarka.

50. Lop5elio-darZelio le5os:
50.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos
le5os ir Kauno rajono savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

50.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

50.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

b[dais perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
50.4. kitos teisetu b0du lgytos leSos.

51. Le5os naudojamos teis0s aktq nustatyta tvarka.

l0
52. LopSelio-darZelio buhalterine apskaita ir finansine atskaitomybe tvarkoma teises
aktq nustatyta tvarka. Buhaltering apskait4 tvarko Kauno rajono savivaldybes administracijos

Kulttiros, Svietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija.

53. LopSelio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustat;rta tvarka.
54. Lop5elio-darZelio veiklos prieZitir4 atlieka savivaldybes vykdomoji institucija,
prireikus pasitelkdama i Sorinius vertintoj us.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
55. Lop5elis-darZelis informacij4 apie veikl4 ir finansiniq ataskaiq rinkinius vie5ai
skelbia Lop5elio-darZelio intemeto svetaineje www.ldazuolelis.lt, atitinkandioje teises aktq
nustat5rtus reikalavimus.

56. Lop5elio-darZelio intemeto svetaineje skelbiama informacija apie Lop5elio-

darZelio vykdomas neformaliojo Svietimo programas, priemimo s4lygas, mokytojq

kvalifikacijq Lop5elio-darZelio bendruomen€s tradicijas, pasiekimus
dartelio vykdomas veiklas. Sioje svetaineje, vietineje spaudoje

ir

ir

kitas Lop5elio-

kituose informacijos

Saltiniuose skelbiami praneSimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais
ir/ar Siais Nuostatais reikia skelbti vieSai.

57. Lop5elio-darZelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises
ir pareigas igyvendinanti institucija.

58. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami

ir

papildomi savininko teises

igyvendinandios institucijos, Lop5elio-dafielia direktoriaus

ar

ir

pareigas

LopSelio-darZelio tarybos

iniciafva.
59. Lop5elis-darZelis registruojamas teises aktq nustagrta tvarka.
60. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises akfq
nustatl.ta tvarka.
SAVIYTI

Savivaldybes me

Valerijus Mak[nas

