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Snur,rq I,oISELIo-DARZELTo,,ZTRNIUKAS" NUosrATAr

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq lo_p5elio-darZelio ,,Zirniukas" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
lopdelio-darzelio ,,Zirniukas" (toliau - lopSelis-darZelis) teisinq formq, priklauiomybq, iavininka'
savininko teises ir pareigas igyvendinaniia institucijq ir jos kompetencijq, buveinq, lopielio-darZelio
grupe, tipa pagrindinq paskirti, mokymo kalb6 veiklos teisini pagrindq, sritis, ruIis, tiksl4
uZdavinius, funkcijas, lykdomas Svietimo programas, lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos
organizavim4 ir valdyma savivaldq darbuotojq priemimq i darb4, jq darbo apmokejimo tvarkq ir
atestacij4, leiq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolq, lop5elio-darZelio
veiklos prieZitr4 reorganizavimo, likvidavimo ar pern'arkymo wark4.

2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Siauliq lop5elis-darZelis ,,Zirniukas",
trumpasis pavadinimas - lopielis-darZelis ,,Zirniukas". Loplelis-darZelis iregistruotas Juridinirl
asmenq registre, kodas - 190527715.

3. LopSelis-darZelis isteigtas 1971 m. rugsejo 20 d.
4. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.
5. LopSelio-darZelio priklausomybe - savivaldyb6s mokykla.
6. Lop5elio-darZelio savininkd - Siauliq miesto savivaldybe, kodas 111109429, adresas:

Vasario 16-osios g. 62, LT:76295 Siauliai.
7. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - Siauliq miesto

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

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

9. Lop5elio-darZelio buveind: Valaniiaus g. 31A, LT-76302 Siauliai.
10. Lopielio-darZelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
11. LopSelio-darZelio tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
12. Lop5elio-darZelio pagrindind paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-

darZelis. kodas 311141,02.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymosi (ugdymosi) formos - grupinio ir pavienio mokymosi (ugdymosi).
15. Mokymo (ugdymo) proceso organizavimo bldai - kasdienis (pagal ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio ugdymo programas), ugdymasis 5eimoje (pagal prieimokyklinio ugdymo
programEJ.

16. Lop5elis-darZelis vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo ir specialiqjq
ugdymosi poreikiq turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo
programas.

17. Loplelis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudfo atsiskaitom4j4 ir kiras
sqskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikE, savo veiklE grindZia Lietuvos
Respublikos- Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes (toliau - vyriausybd)
nutarimais, Svietimo, moksio ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
LOPSELIO.DARZBI,Io veTKLos SRITIS IR ROSYS, TIKSLAS.



UZDAVINIAI, FUNKCIJoS

18. Lopielio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.
19. LopSelio-darZelio Svietimo veiklos rDdys:
19.1. pagrindine veiklos r[5is - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
19.2. kitos 5vietimo veiklos fli5ys:
19.2.1. prieimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
19.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
19.2.3. kult[rinis Svietimas, kodas 85.52;
19.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

'. 19.2.5. 5vietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
20. Kitos ne Svietimo veiklos r[5ys:
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 prieZiUros veikla, kodas 86.90;
20.4. vaikq dienos prieZilros veikla, kodas 88.91.
21. Loplelio-darZelio veiklos tikslas - sudaryti sqlygas ugdytis ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio amZiaus vaikams, teikti saugq, kokybiSkq, vaiko raidE atitinkanq ikimokyklinl ir
prieSmokykiini ugdym4.

22. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:
22.1. uZtikrinti kokybiSk4 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programq vykdym4;
22.2. puoseleti vaiko intelektualines, tautines, emocijq, valios, fizines galias, lemianEias

asmenybes raid4 ir socializacijos sdkmq;
22.3. ugdyti vaiko savarankiskumq, idciaryvq kurybi5kum4 atskleisti ugdytinio ivairius

geb6jimus, puoseleti individualybq;
22.4. teikti vaikams Svietimo pagalb4;
22.5. padeti vaikui suvokti bendr4sias Zmogaus vertybes;
22.6. uZtikrinti sveikfu saugiA uZkertaniiq keliq smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems

;^-^xi ^-- --l: - l. ^tPrurr4urr dPrxr^q.
23. $rkdydamas jam pavestus uZdavinius, iopSelis-darZelis:
23.1. organizuoja ugdymE pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi

programas, individualizuoja ugdymo turini, atsizvelgdamas i vietos ir lopielio-darZelio
bendruomen6s reikmes ir ugdytiniq poreikius;

23.2. rengia neformaliojo Svietimo ugdymo(si) programas;
23.3. sudaro ugdymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
23.4. sudaro sqlygas vaikq kultlros pletrai, perduoda tautos tradicijas, paproEius, kalbq;
23.5. teikia informacinq, psichologinq, socialinq pedagoginq, specialiqjq pedagoginq,

speciali4jq pagalbq;
23.6. atlieka vaiko specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4 organizuoja vaikq,

turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdym4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
werrKa;

23.7. kuria lop5eli-darZeli, kaip vietos bendruomenes edukacini kult[ros Zidini;
23.8. organizuoja t6vq (globejq, rupintojq) (toliau - revai) pageidavimu jq mokamas

papildomas paslaugas (burelius, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
23.9. bendradarbiauja su visuomends sveikatos prieZilros paslaugas teikianaiomis istaigomis

sudarant sElygas lopSelyje-darZelyje organizuoti vaikq sveikatos prieZil16
23.1O. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacij4;
23.11. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkaniiA sveikq saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;
23.12. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialine bazq vadovaudamasis

Svietimo, mokslo ir sporto ministo patvirtintais teises aktais;
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23.13. organizuoja vaikq maitinim4 lopselyje-darZeiyje;
23.14. vieSai skelbia informacijq apie lopSelio-darZelio veikl4;
23.15. atlieka kitas istatymq ir kitq teisds akfll nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LoPSELIo-DARZrr,ro rrrsEs IR PAREIGoS

24. Lop5elis-darZelis, lgyvendindamas jam pavestE tiksl4 ir uZdavinius, arlikdamas iam
priskirtas fun kcijas, ruri reisQ:

24.1. parinkti ir kurti vaikams ugdymo ir ugdymosi modelius, metodus, veikios brrdus,
uZtikrinaniius visapusiSkq pasirengimq mokyklai;

24.2. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turiniiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.3. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta warka lykdyti Salies ir tarptautinius

Svietimo projektus;
24.4. lstatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
24.5. gauti paramE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

, 24.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais
atveiais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq istatymq nustatyta tvarka jq nenustato
Vyriausybd arba Savivaldybds taryba;

24.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
25. Lop5elis-darZelis privalo uZtikrinti geros kokybds Svietimq, atvirum4 vieros

bendruomenei, sudaryti ugdytiniams higienos normas atitinkaniias ugdymosi sqlygas.

IVSKYRIUS
LoPSELIO-DARZELIO VEIKLoS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lopielio-darZelio veikla organizuojama pagal:
26.1. Iop5elio-darZelio direktoriaus (toliau - direktorius) patvirtintq strategini veiklos plan4

kuriam yra pritarusios lop5elio-darZelio taryba ir Savivaldybds rykdomoji institucija ar jos igaliotas
asmuo;

. 26.2. direktoriaus patvirtintq metini veiklos plan6 kuriam yra pdtarusi lopSelio-darZelio
uryDa.

27. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuris i pareigas priimamas penkeriq meq
kadencijai vieio konkurso bldu. Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir lopielio-darZelio
direktoriaus pareigybes apra5ymas.

28. Sprendimq del direktoriaus pri6mimo i pareigas, jo atleidimo arba at5aukimo ii jq priima
Savivaldybes meras.

29. Direktorius atlieka tokias funkcijas:
29.1. tvirtina lopSelio-darZelio vidaus strukturq lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybiq

sEras4 teises aktq nustatyta tvarka;
29.2. nustato lopielio-darZelio strukhriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, lopielio-darZelio strukt[riniq padaliniq vadovq veik.los sriris;
29.3. tvirtina pedagogq kitq ugdymo procese dalyvaujaniiq asmenq ir aptarnaujandiojo

personalo pareigybiq aprasymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - Darbo kodeksas) ir
kitl teises aktq nustatyta warka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo lopSelio-darZelio darbuotojus,
skatina juos, skiria jiems drausrnines nuobaudas;

29.4. priima vaikus Savivaldyb€s tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis teises
aktq nustatyia tvarka;

29.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, lopielio-darZelio darbo warkos
taisykldse nustato pedagogq, kitq ugdymo procese dallwaujanilq asmenq, aptarnaujaniiojo
personalo ir ugdytiniq teises, pareigas ir atsakomybq;

29.6. suderinqs su lopSelio-darZelio taryba, tvirtina lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles;
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29.7. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas
visais su ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais;

29.8. organizuoja ir koordinuoja loplelio-darZelio veiklE pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams lgyvendinti, analizuoja ir vertina lopielio-darZelio veikl6 materialinius ir intelektinius
iSteklius;

29.9. leidZia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
29.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
29.11. sudaro lopSelio-darZelio vardu sutar[is lopielio-darZelio funkcijoms atlikti;
29.12. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojimE ir valdymq teises aktq nusraryra

Warka:
29.13. teises aktq nustatyta warka valdo, naudoja lopSelio-darZelio turtq, l65as ir jais

disponuoja; r[pinasi intelektiniais, materia]iniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uztikrina jrl
optimalq valdymE ir naudojimq;

29.14. rUpinasi darbuotojq profesiniu tobuldjimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacij4
pedagogams galimybq atestuotis ir organizuoja jq atestacijA Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;
, 29.15. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarymq ir skatina jq veiklq;

29.16. bendradarbiauja su ugdytiniq tdvais, pagalbE vaikui, pedagogui ir lop5eliui-darZeliui
teikianiiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq sveikatos istaigomis, vaiko teisirl
apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbaniiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

29.17. bendradarbiaudamas su visuomenes sveikatos prieZilros specialistais, koordinuoja
lop5elio-darZelio bendruomen6s veiklE stiprinant vaikq sveikat4;

29.18. atstovauja lopJeliui-darZeliui kitose insdtucijose;
29.19. dali savo funkcijq teisds aktq nustatyta tvarka gali pavesd atlikti direktoriaus

^^-,^.],.^+^i ^--.Pdv dl.tuutujCrruJ,

29.20. vykdo kitas teisds aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
30. Direktorius atsako uZ tai, kad lop5e$je-darZelyje butq laikomasi istatymq ir kitq teis6s

akq, uZ demokratini lopSelio-darZelio valdyme, bendruomenes nariq informavimq, tinkam4
funkcijq adikim4 nustatytq tikslq ir uZdaviniq iglvendinimq lopdelio-darZelio veiklos rezultatus,
uZ ger4 ir veiksmingE vaiko minimalios priezilros priemoniq igywendinim4.

31. Sveikatos priezilra lopSelyje-darZelyje organizuojama teises akq nustaryta.warka.
32. Lopdelio-darZelio metodinei veiklai organizuoti sudaroma pedagogq metodin6 grupe.
33. Metodin6s grupds nariai yra pedagogai. Metodin6 grup6 planuoja ugdymo tuini: aptaria

ugdytiniq ugdymosi poreikius; susitaria del ugdomosios veiklos metodq, bldq, formq; atrenka,
integruoja, derina ugdymo turini; susitaria d6l ugdymo planq rengimo principq ir tvarkos; aptaria
ugdymo priemones ir jq naudojimq susitaria del ugdytiniq pasiekimq ir paZangos verrinimo b[dq;
inicijuoja programq, projektq krlrimq ir igyvendinim4; atlieka tiriamqj4-analitinq veikl4;
konsultuojasi tarpusavyje, su Svietimo pagalbos specialistais ddl specialiqjq poreikiq vaikq ugdymo,
pedagoginiq problemq sprendimo bldq ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikq pasiekimus ir
paZangq; dalijasi gerqja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
lop5elio-darZelio veiklos tikslais; teikia sillymus pedagogq tarybai d61 ugdymo turinio formavimo
ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitq lop5eliq-darZeliq metodinemis
grupemis. Metodinei grupei vadovauja grupds nariq iSrinktas vadovas. Metodines grupes veiklE
koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZEI,TO SAVIVRI,OE

34. Lop5elio-darZelio taryba yra aukSiiausioji lopielio-darZelio savivaldos institucija.
Lop5elio-darZelio taryba telkia lopielio-darZeiio ugdytiniq tevus, pedagogus, kitus istaigos
darbuotojus, socialinius partnerius ir vietos bendruomenq demokratiniam lop5elio-darZelio
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vald).rnui ir lop5elio-darZelio teisdtiems interesams atstovauti, padeda sprqsti aktualius lopselio-
darZelio veiklos klausimus.

35. Lopielio-darZelio tarybos veikla grindZiama ne5ali5kumo, bendruomeniSkumo,

igalinimo ir itraukimo i sprendimq pri6mim4 atsakingumo lop5elio-darZelio bendruomenei
pdncipais.

36. Lopielio-darZeiio taryba sudaroma i5 lop5elyje-darZelyje nedirbantiq ugdytiniq tdntr
pedagogrtr kitrl istaigos darbuotojq, socialinirl partneriq ir vietos bendruomenes atstovq.

37. Lop5elio-darZelio tarybos 2/a nariq sudaro ugdytiniq tdvai, r/a - pedagogai, Vq - kin
istaigos darbuotojai, socialiniai partneriai ir vietos bendruomenes atstovai.

38. I lopSelio-darZelio taryb4 ugdytiniq tevus deleguoja visuotinis t6vq susirinkimas,
. , pedagogus - pedagogq taryba, kitus istaigos darbuotojus, socialinius partnerius ir vietos

bendruomends atstovus - direktorius.
39. Lopdelio-darZelio taryba renkama dvejiems metams.
40. Lop5elio-darZelio tarybos posddZiai kviediami ne reiiau kaip tris kartus per metus.

Posddis teisetas. jei jame dalywauja ne maZiau kaip du treidaliai nariq. Nutarimai priimami
posedyje dallwaujaniiqjq balsq dauguma. Direktorius lopSelio-darZelio tarybos pos6dZiuose gali
dalyvauti kviestinio nario teisemis.

41. Lop5elio-darielio tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu lopSelio-
darZelio tarybos posedyje.

42. Lop5elio-darZelio taryba atlieka tokias funkcijas:
42.1. teikia siiilymus del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igywendinimo

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

veiklos planui, Nuostatams, Ioplelio-darZelio darbo tvarkos taisyklems, kitiems lopselio-darZelio
veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;

42.3. teikia sirllymus direktoriui ddl Nuostaq pakeitimo ar papildymo, lopSelio-darZelio
vidaus struktlros tobulinimo;

42.4. kolegialiai svarsto lopSelio-darZelio l65q naudojimo klausimus:
42.4.1. analiuloja ir vertina grupiq tevq komitetq, direktoriaus, kitq lopielio-darZelio

bendruomentrs nariq pateiktus pasillymus del l65q paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo lopielio-
darZelio ugdymo aplinkoms tobulinti;

42.4.2. prlima sprendimus ddl ugdytiniq tevq imokq uZ lopielio-darZeiio ugdymo aplinkos
iSlaikym4 panaudojimo;

42.5. iSklauso lopdelio-darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus direktoriui del
lop5elio-darZelio veiklos tobulinimo;

42.6. vertina direktoriaus metq veiklos ataskaita ir teikia sprendim4 d61 ataskaitos
Savivaldybds tarybai;

42.7. telkta sirllymus Savivaldyb6s tarybai d€l lopielio-darZelio materialinio aprupinimo,
veiklos tobulinimo;

42.8. svarsto pedagogq, tdvq savivaldos institucijq ar lopielio-darZelio bendruomends nariq
iniciatyras ir teikia siu]ymus direktoriui;

42.9. teikia sillymus d6l lopielio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq
sudarymo, talkina formuojant lopdelio-darZeiio materialinius, finansinius ir intelektinius i5tekiius;

42. 10. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
43. LopSelio-darZelio tarybos nutarimai yra teisdti, jei jie neprieitarauja teisds aktams.
44. Lop5elio-darZelio taryba uZ savo veiklq vien4 kart4 per metus atsiskaito loplelio-darZelio

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

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprqsti. Jq sudaro direktorius, direktoriaus
pavaduotojas (-ai) ugdymui, visi lop6elyje-darZelyje dirbantys pedagogai, sveikatos prieziuros
specialistai, 5vietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
asmenys.
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46. Pedagogq tarybai vadovauja direktorius.
47. Pedagogq tarybos posddZius Saukia direktorius. Posedis yra teiseras, jei jame dalywauja

du treidaliai pedagogq tarybos nariq. Nutarimai priimarni posedyje dalyvavusiq nariq baisq
dauguma.

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

49. Grupes t6vq savivald4 sudaro institucijos visi tos grupds tevai. Jie atviru balsavimu
kiekvienq mokslo meqpradZioje renka grupds t6rq komitetq.

50. Grupes tdvq komitet4 sudaro ne maZiau kaip 3 nariai, vieneriems metams iSrinkti mokslo
meq pradZioje grupds t6vq susirinkimo metu balsq dauguma.

51. Grupes te!'q komiteto nariai atviru balsavimu renka komiteto pirmininkfu iopavaduotojq.
52. Grupes tevq korniteto posedZius Saukia grupes tevq komiteto pirmininkas. Apie posedziq

laikfu svarstyti parengus klausimus jis informuoja narius ne veliau kaip likus 3 dienomslki nosedZio
pradZios.

53. Grupes tevq komitetas atlieka tokias funkcijas:

.' _ 53.1. teikia pasillymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo
klausimais;

53.2. analizuoja ir reikia pasiiilymus lopSelio-darZelio tarybai del lesq paskirstymo ir
efektlvaus panaudojimo lopSelio-darZelio ir grupes ugdymo aplinkai iobulinti;

53.3. padeda organizuoti lopSelio-darZelio ir grup6s renginius, iivykas;
53.4. inicijuoja paramos lop5eliui-darzeliui teikimq, grup€s edukacines aplinkos klrinrq;
53.5. svarsto direktoriaus, grupes aukletojq teikiamus klausimus;
53.6. nagrin€ja grup€s tdvq skundus ir teikia pasiulymus sprendZiant grupese i5kilusias

problemas;
53.7' dalyvauja direktoriaus isakymu sudarytose istaigos veiklos tobulinimo darbo grup€se.
54. Grupes t6vq komitetas ne rediau kaip du kamrs per metus daukia grupes te'l

susirinkimus .

55. Grupes tdvq komitetas mokslo metq pabaigoje pristato savo veiklq iuos rinkusiems
grupes tevams.

56. Lop5eiyje-darZelyje gali blti kuriamos ir kitos ugdytiniq te!'q savivaldos. grupds (tevq
aktyvas, tdvq taryba ir pan.).

57. vaikq ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo uZtikrinimo ir kitais vaikams ir jq
t6vams aktualiais klausimais direktorius gali organizuoti tevq savivaldos institucijq vadorrq
pasitarimus.

VI SKYRIUS
LOPSELr0-DARZELIo DARBUOToJU PRTEMIMAS I DARBA, JU DARBo

APMOKEJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

58. Darbuotojai i darbq lop5elyje-darZelyje priimami ir atleidZiami i5 io Darbo kodekso ir
kitq teises aktq nustatyta warka.

59. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darbq mokoma istatymq ir kitrl teisds akq nustaryra
tvarka.

60. Direktorius, jo pavaduotojas Cai) ugdymui, pedagogai, jvietimo pagalb4
organizuojantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sDorto ministro
nustatyta tvarka.

61. Direktoriaus, jo pavaduotoiq ugdymui veikla vertinama kasmet svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta Narka.

VII SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIo ruRTAS, LEsos, JV NAUDOJIMO rvARKA,



/

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

62. Lopielis-darZelis patik6jimo teise perduotE savivaldyb6s turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybds tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

63. LopSelio-darZelio l€5os:
63.1. valstyb€s biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui

skirtos leSos ir 5io biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
63.2. pajamos uZ teikramas paslaugas;
63.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaiD teisetais budais

perduotos 1e5os, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
63.4. kitos teisetu bldu igytos l65os.
64. LeSos naudojamos teises akfil nustatyta tvarka.
65. LopSelis-darZelis buhalterinq apskaitE organizuoja ir finansinq atskaitomybq tvarko

teis€s aktq nustatyta tvarka.
66. Lopielio-darZelio finansind veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
67' LopSelio-darZelio veiklos prieZiiir4 adieka Savivaldybes rykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai venintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. LopSelis-darZelis turi interneto svetainQ, atitinkandiE teises aktq nustatytus reikalavimus.
69. Lop5elio-darZelio interneto svetaineje (http://www.zirniukas.mir.lt) skelbiama

informacija apie lop5elio-darZelio vykdomas programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo
s4lygas, mokamas paslaugas, pedagogq kvalifikacij4 svarbiausius isiverrinimo ir i5orinio vertinimo
rezrrltatus, lopSelio-darZelio bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitq vykdomq veiklq, vieSi
pranesimai ir informacija, kuriq vadovaujantis teisas aktais, reikia paskelbti viesai.

70. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria lopielio-darzelio taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.

71. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, direktoriaus ar iop5elio-darZelio
tarybos iruciatyva.

72. LopSelis-darZelis registruojamas teises aldq nustatyta tvarka.
73. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teis6s aktq nustatyta

tvarka.


