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PATVIRTINTA

Kotlls

Vilniaus miesto savivaldybes
tarybos
2015 m.liepos 29 d.
sprendimu Nr. l-129

BIUDZETINES IsTArcos vILNIAUs
LopsELIo-DARzELIo,,vERINELls,,
NUOSTATAI

I.

l.
Vil
savinink4,
nurodo

BENDROSIOSNUOSTATOS

es istaigos Vilniaus lop.elio_darZelio
,,Ver
Seho_darZelio ,,Verineiir:;
1t"fiu.r*^'_ DarL

teises ir
pagrinding paskirti, ugdymo
uZdavinius, funkcijas, teises
darbuotojq priemim4 darbq, j
i
tvark4, finansines veiklos konti
2. Darlelio oficialusis
s-darzelis
pavadinimas darZelis
j, trumpasis
t,Jenletis
s
Respublikos
juridiniq
asmenq
registre, kodas
3' DarZelio isteigimo data 1990 m. birZelio 28
d. vilniaus lopselis-darzelis Nr. 177
isteigtas vilniaus miesto mero 1990 m. birZelio zra.l"w*r.iu
Nr. 31. vilniajus miesto savivaldybes
tarybos 1998 m' liepos 15 d' sprendimu Nr. 225
Dar2eliui suteikt,, purruJirrimas vilniaus
lopselisdarZelis,,verinelis". Dglelio u"iklor pradLia l990;l;;"s
1g d.
4' Dataelio teisine forma - biudZetine
istaiga. barZelio priklausomybe
vilniaus miesto
savivaldybes istaiga.
5' DarZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti instilucija
vilniaus miesto
savivaldybes taryba, adresas Konstitucijos pr.
rr-hool vilnius. vilniaus miesto savivaldybes
taryba:
5.1. tvirtina DarZelio nuostatus;
5.2. piimaipareigas ir iS j,+ atlejdhjaDarleliovadov4;
5.3. priima sprendim4 der Darzelio buveines pakeitimo;
5.4. priima sprendim4 der DarZelio reorganizavimo
ar likvidavimo;
5'5' priima sprendim4 del DarZelio.filialo steigimo ir jo
veiklos nutraukimo;
5'6' skiria atleidlia likvidatoriq arba sridaro likvidavimo komisrjq
ir nutraukia jos
igaliojimus;
5'7' sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq
istaigq istatyme, kituose istatymuose
j os kompetencijai priskirtus klausimus.
6' DarZelio veiklos koordinatorius vilniaus miesto savivaldybes
administracijos Svietimo,
kult[ros ir sporto departamento Svietimo skyrius, Konstitucijos pr.
3, ir-ogooi vilnius.
7' DatLelio buveine s.stanevidiaus g. 68 , LT-071t1 vilnius. Interneto svetaines
adresas
www.vilniausverinelis.lt, el. pastas rastine@verinelis.vilnius.lm.lt.
8. DarZelio g*pe - ikimokykliniougdymo istaiga.
9. DarZelio tipas - lop5elis-darZelis.
10' DarZelio pagrindine paskirtis ikimokyklinis ir priesmokyklinis
ugdymas.
11. Ugdymo kalba - lietuviq, rusq, lenkq.
12. Ugdymo forma - dienine, ugdymo b[das _ kasdienis.
13' Vykdomos ugdymo programos ikimokyklinio ugdymo programa
kitos Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo minisierijos rekomgnduojamos ,,AS ir pasaulis.,,
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programos.
14' DatLelis yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4
su Vilniaus miesto savivaldybes
herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas Lietuvos
$espublikoje iregistruotuor. iunkuor", savo veiklE
grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Svieiimo
ir kita; Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo
ministro isakymais, Vilniaus
miesto savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais
ir Siais Nuostatais.
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II.

N,q.RZU,TO VEIKLOS SRITIS IR NUSYS, TIKSLAS,
UZN.IVINIAI,

FUNKCIJOS
_ Svietimas (g5).
16' Darzelio pagrindine Svietimo veiklos r[Sis ikimokyklinio amziaus
vaikq ugdymas
(85.10
aus v
(g5.10.20).
;dymas
lai:
al
ir visuomenes raidos
tenden
prigi
t
,
socialinius, paZintinius
poreikius, ugdyti Lietuvos pilieti, padeti vaikui pa
m
18,r DarZelio veiklos uZdaviniai:
l8'1. teikti vaikui kokybi5k4 ikimokyklini (nuo 1 iki 6 metq) ir priesmokyklini (nuo
6 iki 7
15. DarZelio veiklos sritis

metq) ugdym4;
18.2. tenkinti vaiko socialinius, kulturinius, paZintinius, komunikacinius poreikius;
18.3. padeti vaikui suvokti ir perimti bendraZmogisk4sias vertybes;
18.4. kurti palankias ugdymo (-si) ir darbo s4lygas;
18.5. skatinti vaiko iniciatyvum4,
oti jo gebejimus, unikalum4;
18.6. teikti vaikui reikiam4 pagalbq,puosoleti jo
18.7. perimti ir skleisti pozityviq,patirti, taikant paZangiausius ugdymo (-si) modelius;
18.8. uZtikrinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo (si) tgstinum4, orientuojantis
i
darni4 vaiko raid4 bei pagalb4vaikui ir jo Seimai.
19.DarLelio funkcijos:
19.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis
bendrosiomis programomis, atsiZvelgdamas i vietos ir mokyklos bendruomenes reikmes, taip pat
vaikq poreikius ir interesus, konlretina ir individualizuojaugdymo turini;
19.2. rengia ir pritaiko ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas;
19.3. rengia strateginiveiklos plan4 ir meting veiklos program4;
19.4. sudaro vaikams higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymo (-si)
s4lygas, laiduojandias psichini, fizini vaiko saugum4 ir asmens brand4;
19.5. suteikia vaikams doros ir mandagaus elgesio pagrindus, supaZindina su bendrosiomis
Zmogaus vertybemis, lavina gebejim4jomis gristi savo gyvenim4;
1 9. 6. vykdo ugdymo sutartyse numatSrtus
isipareigoj imus;
19.7. sudaro palankias s4lygas perimti lietuviq tautos kulturos pagrindus;
19.8. uZtikrina sveikatos
saugos darbe, civilines
prie5gaisrines saugos istatymq
reikalavimq vykdym4;
19.9. nustato darbo organizavimo tvark4;
19.10. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (klubus,
burelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatytatvarka;
19.11. organizuoja vaikq maitinim4 Dulelyje;
19 .12. sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti profesines kompetencij as ;
19.13. uLtil<ina higienos normq laikym4si, kuria teises akq reikalavimus atitinkandi4
sveik4, saugi4 ugdymo (-si) ir darbo aplink4;

kurybi5kum4,

ir

ir

19.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing b*g,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprupinimo
standartais;
19.15. vie5ai skelbia informacij4 apieDarLelio veikl4 teises aktq nustat5rtatvarka;
19.16. vykdo kitas istatymq, kitq teises aktq ir steigejo nustatytas funkcijas.

III. DARZELIO BENDRUOMENES NARIV TEISES, PARE,IGOS IR ATSAKOMYBE
20.Yaikai turi teisg:
20.1. ugdytis savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai
aplinkoj e, tureti hi gieno s reikalavimus atitink an1i4 v iet4 veiklai ;

ir

fizi5kai saugioje

3

i

20.2.
20.3.
20.4. i

rir4, subalansuot4 mityb+;
prieZirrq i. puguiti;

g

o"or.u,"r10.;1,:fjftt

lietuviq, ilSQ, lenkq kalba, perimti lietuviq tautos
kurhrros pagrindus,

20'6' naudotis visomis Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje ir kituose
istatymuose, vaiko
teisiq konvencijoje numatytomis teisemis ir
laisvemis.
21. Vaikq pareigos ir atsakomybe:
2r'1' bDti mandagiems, draugi5kiems, laikytis visuomeneje
nusistovejusiq bendravimo ir
elgesio normq;
vaikais ir visuomenes interesais:

i

bendrauti

su vaikais

ir

pedagogais, kitais

, Zaislus;

22.Tdvai (globejai) turi teisg:
22.t.

nustatvta tvarka pasirinkti valstvbins,

Savivaldybes

"lT?:fA,
vykdomas Svietimo

22.2.

teikiamas

elgesi;

pap

programas, ugdymo formas,

22'3' dalyauti DarLelio savivaldos institucijq veikloje, vaikq ugdymo procese,
teikti
si[lymus del vaikq ugdymo organizavimo, gauti informacila apie vaikl ugdymo
s4lygas ir
pasiekimus;
teisemis;

22'4' naudotis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq
istatymq nustatytomis
22.5.kreiptis iDarZelio vadov4, pra5ant sudaryti s4lygas papildomam ugdymui.

23. T evai (globej ai) privalo :
23.1. r[pintis vaiko prieZiura, ugdymu, atstovauti jo teisems ir teisetiems interesams;
23.2. sudaryti vaikui saugias
sveikas gyvenimo s4lygas, apsaugoti
nuo smurto,
prievartos ir i5naudojimo;
23.3-bendtadarbiauti su DarZelio vadovu, aukletoju ir kitais specialistais, sprendZiant vaiko
ugdymo, sveikatos bei prieZitiros klausimus;
23.4. nustatyrafrarkair laiku atlyginti uZ vaiko islaikym4 Dafielyje;
23.5.laikytis DarZelio vidaus darbo tvarkos;
23.6' mokyli vaik4 doros, mandagumo, visuomeneje priimtq bendravimo normq, skatinti
vaiko darbSfum4, pasitikejim4 savimi, atvirum4, savaranki5kum4, iniciatyvum4 ir atsakomybg;
23.7. apie vaiko lig4 prane5ti grupes aukletojui pirm4 ligos dien4, taip pat apre barZelio
nelankym4 del kitq prieZasdiq;
23.8. kontroliuoti ir reikalui esant koreguoti vaiko elgesi, vykdyti ugdymo (-si) sutarryje
prisiimtus isipareigojimus; vykdyti ugdymo (-si) sutartyje prisiimtus
isipareigojimus;
23.9. tevai uZ vaiko sveikatq, saugum4 ir ugdym4 atsako istatymq nustatyta tvarka.
24. P edagogai turi teisg :
24.I.laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius ikimokyklinio bei
prie5mokyklinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas;
24.2. kelti savo kvalifikacij4, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacing kategorij4
atitinkanti atlyginim4;
24.3' ne maiiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose ir gauti
atlyginimo vidurki;
24.4. atostogauti istatymq nustatyta tvarka ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
numatJrtomis lengvatomis ;

ir

ji

24.5. teil<ti siulymus del vaikq ugdymo programq rsformos, jq tobulinimo, pedagogq
kvalifikacijos kelimo;
24.6. dirbti savitarpio paguba gristoje, psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje
aplinkoje;

4
24'7

dalyvauti DarZelio savivaldoje,^teikti siulymus
del istaigos veiklos tobulinimo;
i visuomenines ir piofesin., o.g*iracijas, darbo grupes, skatinandias kelti
kvalifi kacij 4, tobuleti.
25.Pedagogai privalo:
25'1' laikytis DarZelio vidaus darbo tvarkos, bendrosios
ir pedagogines etikos normq tiek
Darielyje,tiek uZ jo ribq;

'

24'8' burtis

oginiq, psichologiniq iiniq, pasirengti darbui
su

kait4 atitinkandias veiklos formas
25.4. tinkarrrai tvarkyti savo pedagogines veiklos dokumentus;
25'5' tinkamai pasirengti vaitcq uglomajai lr.iktui, kitiems

organizuoti;

renginiams

ir

ir

metodus.

turiningai juos

avinti gebejim4 jomis vadovautis;
kokybes ugdym4;
os ir saviugdos poreikius, forinuoti saugios veiklos

25.9. suteikti vaikui reikiam4 pagalb4,
seksualini ar kitoki iSnaudojim4 ir apie tai inform
25.10. nuolat informuoti tevus (globejus)

25.11. bendrauti su kiekvienu vaiku i
D arlelyj e dirbandius specialistus (meninio ugdym

ugdymui tobulinti;
25.I2- bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebeti vienas kito
organi zuojamq
veikl4 vaikams;
25.13 . bendradarbiauti su DarZelio savivaldos institucij omis;
25.14. vykdyti tiksli4 vaikq lankomumo apskait4.
26. Pedagogas (aukletojas, meninio ugdymo pedagogas ir kt.) yra atsakingas uZ
ugdymo
programos vykdym4, vaikq sveikat4 ir gyvybg jo organizuotos veiklos metu.
27. Pedagogas, neatliekantis savo pareigq arba jas atliekantis netinkamai, atsako Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustat5rta tvarka.
28. Kitq DarZelio darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg reglamentuoja jq pareigybiq
apra5ymai ar profesines veiklos nuostatai.
29. Darlelis, igyvendindamas uZsibreZtus tikslus ir uZdavinius, vykdydamas jam priskirtas
funkcijas, turi teisg:
29.1. bendradarbiauti su DarZelio veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
29.2. painkti ugdymo metodus ir ugdymo veiklos bDdus;

29.3. kurti naujus ugdymo modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ikimokyklin! ir

prie5mokyklini ugdym4;
29.4. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
29.5. naudotis kitomis teises aktu suteiktomis teisemis.
30. DarZelis, igyvendindamas uZsibreztus tikslus ir uZdavinius. vykdydamas jam priskirtas
funkcij as, isipareigoj a:
30.1. burti vaikq tevus ugdymo problemoms sprgsti, skatinti efektyvq jq dalyvavimE
ugdymo lstaigos savivaldos institucijose;
30.2. bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko ugdym4 vykdandiomis Lietuvos ir uZsienio
institucijomis ir istaigomis, siekiant dalytis darbo patirtimi;
30.3. uZtikrinti, kad vaikas DarLelyje bltq saugus;
30.4. saugoti ir stiprintifizing ir psiching vaikq sveikat4;
30.5' garantuoti kvalifikuot4 vaikq ugdym4, programos igyvendinimq,, organizuojant veiki4
taip, kad ugdymo procesas vaikui bltq malonus ir patrauklus;
30.6. grupese sukurti tokiq aplink4, kuri skatintq vaikus veikti, ie5koti, atrasti, tirti, suZinoti
bei savo patirtimi dalytis su kitais;
3 0 .7 . vykdyti sutartimi s prisiimtus
isiparei goj imus tevams.

)

ry.

DARZELIO VEIKLOS ORG{\TZAVIMAS IR VALDYMAS

31. DarZelio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtint4 strategini veiklos plan4,
kuriam yra pritarusios DarZelio taryba ir Vilniaus esto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos
igaliotas asmuo, direktoriaus patvirtint4 meting veiklos program% kuriai yra pritarusi DarZelio taryUa
bei direktoriaus patvirtintlDarLelio ugdymo planq. kuriam yra pritarusi DarZelio taryba ir kuris yra
suderintas su Vilniaus miesto savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu;
32. I D nLel i vaikai priimami vadovauj antis stei gej o p atvirtinta tvarka.
33. I grupes vaikai priimami direktoriaus isakymu, pateikus vaiko gimimo liudijim4 bei
medicining,pfrymE.
34. Priimant vaik4 i DarZeli pasira5oma ugdymo (-si) sutartis. Nepasira5ius ugdymo (-si)
sutarties 5i paslauga neteikiama.
. DarLelio strukttira:
35.1. lop5elio grupe Ces) - 1,5 -3 metq vaikams;
35.2. dafielio grupe (-es) - 3-5 metq vaikams;
35.3. prie5mokyklinio ugdymo grupe Ces) - 6-7 metq vaikams.
36. Vaikq grupes komplektuojamos i5 to paties ar skirtingo amZiaus vaikq.
37. Remiantis Lietuvos higienos norma HN 75 : 2010,,[staiga, vykdanti ikimokyklinio ir
(ar) prie5mokyklinio ugdymo program4" lop5elio grupeje gali bilti ne daugiau kaip 15 vaikq, darZelio
ir prie5mokyklinio ugdymo grupese gali buti ne daugiau kaip20 vaikq.
38. DarZelis, del objektyviq prieZasdiq negalintis uZtikrinti vaikui psichologines,
specialiosios pedagogines, specialiosios ar socialines pedagogines pagalbos, suderings su vaiko tevais
( globeju, rupintojais) siflo jam lankyti kit4 ikimokyklinio ugdymo istaig4.
39. DarLelio darbo laik4 nustato Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo
skyrius arbaDarLelio taryba, atsiZvelgdami ihigienos nornas ir tevq pageidavimus.
35

40. DarZeliui vadovauja direktorius, skiriamas

i

pareigas atviro konkurso

b[du ir

atleidLiatnas i5 jq Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka.

41. Direktorius:
4 1 . 1 . dirba vadovaudamasis steigej o patvirtintu pareigybes apra5ymu;
4L2. yra atskaitingas ir pavaldus Vilniaus miesto savivaldybes tarybai ar jos pavedimu
Vilniaus miesto savivaldybes vykdomaj ai institucij ai;
41.3. tvirtinaDarLelio strukttir4 ir pareigybiq sqra54, nevir5ijant nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus;
41.4. telkia DarZelio bendruomeng Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo numatytoms
nuostatoms, ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, DarZelio
veiklos programai vykdyti;
41.5. vadovauja DarZelio pedagogq tarybai, analizuoja ugdymo proces4 ir teikia svarstymui
jo tobulinimo budus;
41.6. kartu su DarZelio bendruomene numato DarZelio veiklos kryptis, rengia veiklos
programQ, nuostatus, vidaus darbo tvark4, metq veiklos s4vad4 (ataskait4) ir teikia pritarti DarZelio
tarybai;
41.7. ai5kina DarZelio bendruomenes nariams valstybing bei Vilniaus savivaldybes Svietimo
politik4, numato visuomenes poreikius atitinkandius DarZelio veiklos tikslus, inicijuoja veiklos
progftlmq ir projektq rengim4, organizuoja jq vykdym4;
4 I . 8. puoselej a demokratinius DarZelio bendruomenes nariq santykius;
41.9. mpinasi pedagogq profesines kvalifikacijos kelimu, sudaro s4lygas ir skatina juos
atestuotis;
41.10. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), vaiko"teisiq apsaugos tarnyba, DarZelio
rdmejais, visuomene. Kuria palanki4 socialing kultDring aplink4 ir DarZelio modeli;
4l.ll. rupinasi DarZelio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais iStekliais, racionaliu
jq panaudojimu;
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4L12. Sudaro s4lygas teikti specialiqap
41.I3 ' sudaro meting DarZelio pajamq ir
41.14. skatina bei skiria drausmines nuo

j4 DarZelio tarybai pritarti;
s Lietuvos Respublikos darbo

kodekso nustatlrta tvarka;
41.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, priima
pedagogini ir [kini personal4;

4l.l
savivaldybes
ir vadovq atb
smurtas,
institucij

ir

atleidZia iS darbo

institucijq, Vilniaus miesto
o Svietiml skyriaus, pedagogq
gq veikl4;
q, kad laiku bDtq suteikta pagalba vaikui, kurio atZvilgiu buvo taikytas
ar kitokio pobDdZio i5naudojimas, ir apie tai informuoJa suintereruttu,

41'18. atstovauja DarZeliui kitose institucijose, palaiko rySius su Svietimo valdymo
institucijomis;
4l .19. kontroliuoj aDarLelio darbuotojq veikl4;
41.20. vykdo kitas pareigybes apra5yme ir Lietuvos Respublikos
istatymuose numat5rtas
funkcijas;
41.21. atsako uZ vadybiniq funkcijq paskirstym4, uZ nuveikt4 darb4 atsiskaito DarZelio
bendruomenei, savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai, visuomenei;
41.22. atsako uZ istatymq ir etikos normq laikym4si DarLelyje;
4I.23. atsako ulDarLelio veiklos rezultatus;
4I.24. atsako uZ vis4 istaigos veikl4, uZtikrina, kad nebltq vykdomi moksliniai bandymai ar
kitokie eksperimentai, galintys pakenkti vaikq gyvybei, sveikatai, normaliai asmens brandai.
42. Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui:
42.1 . telkia bendruomeng Svietimo po I itikai i gyvendinti ;
42.2. rcngia pedagogines veiklos istaigoje metinius planus, projektus ir dalyvauja juos
vykdant;
42.3. nuolatos stebi metinio veiklos plano, pedagogq tarybos posedZiq nutarimq vykdym4;
42.4. teil<ra konsultacijas pedagogams ir tevams, organizuoja pedagogini tevq (globejq)
Svietim4;

42.5. numato vaikq ugdymo s4lygq sudarymo ir nuolatines veiklos stebejimo priemones;
42.6. teil<ra rekomendacij as, sillymus kaip kurti, ugdandi4 aplink4;
42.7. inicrjuoja pedagogq bei kitq specialistq bendravim4 ir bendradarbiavim4 ugdymo
procese;

42.8. oryarrizuoja metodini darb4 DarZelyje, skatina pedagogus savaranki5kai profesiSkai
tobuleti, dalyki5kai bendradarbiauti, atestuotis;
42.9. analizrtoja ir vertina ugdymo proces4 istaigoje, ugdymo rezultatus, koreguoj a bendroj o
ir papildomo ugdymo pokydius;
42.10. teikia profesing pagalbq pedagogams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo
ir tobulinimo klausimais;
42.11. stebi, analizuoja ir apibendrina pedagogq veikl4, inicijuoja ugdymo programq ir
projekq, ugdymo priemoniq rengim4, naujq ugdymo formq ir metodq igyvendinimq;
42.12. dalyvauja kuriant DarZelio ivaizdi, bendradarbiaujant su kitomis ikimokyklinemis
i stai gomi s, darZeliai s, darZeliq metodine taryba;
42.13. uZ savo darbq atsiskaito Darlelio direktoriui vidaus darbo taisykliq nustatyta tvarka;
42.14. gali tureti ir kitq jam teises aktuose nustatytq pareigq.
43. Direktoriaus pavaduotoj as iikio reikalams :
43.I. uitikrina DarLelio pastatq, patalpq ir teritorijos apsaug4 ir tinkam4 prieZinr1 pagal
prie5gaisrines saugos ir higienos reikalavimus;
43.2. paskirsto techniniam ir pagalbiniam personalui darbus pagal patvirtintus istaigos ir
pareigybiq apra5ymus;
43.3. tikrina ap5vietimo, Sildymo, vedinimo,kanalizacijos, vandentiekio ir kitq Dafielyje
esandiq negamybines paskirties sistemq b[klg, Salina jq gedimus ir uZtikrina normalq funkcionavim4;

I

43.4. instruktuoja

ir

kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi saugos darbe, prie5gaisrines

saugos, reikalavimq;
43.5. dalyvauja rengiant istaigos projekq, programq biudZeto s4matas;

43.6. suderings su DarZelio direktoriumi, organizuoja
kontroliuoja jq eig4; "

ir paskirsto patalpq remonto

ir

darbus,

ji

43.7. vadovauja techniniam
pagalbiniam personalui, aprupina
reikiamomis
medZiagomis, irankiais, valymo ir higienos priemonemis;
43.8. ie5ko remejq stiprinti DarZelio materialing bazg;
43.9. organizuoja ivairias talkas, geranori5k4 tevq pagalb4;
43.I0. tvarko jam pateiktq materialiniq vertybiq buhalterinE apskait4, uZtikrina jq apsaug4 ir
vykdo einam4j4 finansing kontrolg;
43.11. sudaro techniniam personalui darbo grafikus, skiria pavadavimus kitq darbuotojq
ligos, atostogq metu;
43.12. dalyvauja rengiant darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijas;
43.13. organizuoja DarZelio aprupinim4 baldais, inventoriumi, kanceliarinemis ir kitomrs
prekemis. Kontroliuoja jq apsaug4 ir remont4;
43.14. kontroliuoja, kad gaunurmos prekds, materialin6s vertybds atitiktq technines s4lygas ir
standartus;
43.I5. uZtikrina s4matq leSq teising4 panaudojim4;
sutvarko DarZelio dokumentq plane numatytus
43-16. laiku
teisingai uZpildo
dokumentus;
43.11. yra materialiai atsakingas asmuo;
43.18. vykdo kitas trumpalaikes DarZelio direktoriaus uZduotis.

ir

ir

V.

U,q.RZNI.TO SAVIVALDA

44. Dafielio taryba - auk5diausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis (5+5) telkianti
ugdytiniq tevus (globejus) ir pedagogus.
45.Dafielio taryb4 sudaro 10 nariq ( tevq ir pedagogq atstovai ).
46. Darlelio tarybos pirminink4 renka DarZelio tarybos nariai. Direktorius negali biiti
DarZelio tarybos pirmininku.
41. DarLelio taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia padia tvarka kaip ir
renkama.

48. Tevus i DarZelio tarybq renka visuotinis tevq susirinkimas, pedagogus

-

pedagogq

taryba.

DarLelio tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 visq nariq. Nutarimai
"49.
priimami dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. DarZelio tarybos posedZiai Saukiami esant reikalui, bet
ne rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti. DarZelio tarybos posedZiai protokoluojami.
50. DarZelio tarybos nariai uZ savo veikl4 atsiskaito juos rinkusiems bendruomends nariams
ir kart4 per metus visuotiniame DarZelio bendruomenes susirinkime.
51. Dafielio tarybos nutarimai yra teiseti, jeigu jie neprie5tarauja Lietuvos respublikos
teisems aktams.

52DarLelio taryba:
52.1. numato DarLelio veiklos uZdavinius ir perspektyvas, pritaria DarLelio nuostatams,
vidaus darbo tvarkai, vaikq ugdymo organizavimo tvarkai;
52.2. irnci}uoja Seimos ir DarZelio bendradarbiavim4;
52.3. svarsto DarZelio pajamq ir i5laidq s4mat4, planuoja ir kontroliuoja jr+ paskirstymq,
priZiflri DarZelio finansing veikl4;
52.4. svarsto DarZelio strukturos keitimo klausimus;
52.5. teikia siulymus del DarZelio darbo tobulinimo, saugiq darbo, ugdymo ir globos s4lygq
sudarymo, talkina formuojant DarZelio materialinius ir intelektualinius i5teklius;

8

52.6.gali sustabdyti kitq savivaldos institricijq sprendimq
igyvendinim4, kol
i5tirs kompetentingos institucij os;

jq

teisetum4

. teikiLa sillymus del DarZelio vadovq atestacijos.
53. Daullelio tarybos nutarimai gali buti iforminami DarZelio direktoriaus isakymu ir yra
privalomi visai bendruomenei.
54. Pedagbgq taryba - nuolat veikianti DarZelio savivaldos institucija. J4 sudaro DarZelio
direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi DarZelyje dirbantys pedagogai, medicinos
darbuotojai, psichologai, kiti ugdym4 organizuojantys darbuotojai. Pedagogq taryba sudaroma
direktoriaus isakymu.
55. Pedagogq tarybai vadovauja Darlelio direktorius.
56. Pedagogq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4per ketvirti. I posedZius
gali bfti kviediami ir kitq DarZeliq savivaldos institucijq atstovai. Prireikus gali bfti kviediamas
neeilinis pedagogq tarybos posedis. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 tarybos nariq.
57. Pedagogq tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
58. Pedagogq taryba:
58.1. aptaria praktinius ugdymo organizavimo klausimus;
58.2. atalizuoja DarZelio ugdymo proces4 ir numato Sio proceso tobulinimo bDdus;
58.3. analizuoja DarZelio veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4;
58.4. pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkandiai DarZelio veiklos krypti ir Vilniaus miesto
savivaldybes Svietimo politikos nuostatas;
58.5. teikia sifllymus ddlDarZelio vadovq atestacijos;
58.6. skatina naujoviq paie5k4 ir gerosios patirties sklaid4;
58.7. kartu su DarZelio specialistais sprendLia vaikq sveikatos, saugios veiklos, kalbos,
elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
58.8. numato bendradarbiavimo su vaikq tevais ir visuomene kryptis.
59. DarZelyje veikia vaikq grupirl tevq aktyvai, kuriuose yra po 3 narius. Jie renkami grupiq
tevq susirinkime mokslo metq pradZioje. Tevq aktyvai, bendraudami su aukletoja, padeda sprqsti
vaikq grupes veiklos ir auklejimo klausimus.
60. Visuotinis DarZelio vaikq tevq susirinkimas Saukiamas direktoriaus iniciatyva I arba2
kartns per metus arball5 tevq reikalavimu.
52.7

vI.

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA,
KVALIF'IKACIJOS KELIMAS IR ATESTACIJA

61. Darbuotojai i darb4 DarLelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustat5rta tvarka.
62. DarLelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatlrt a tv arka.
63. DarZelio direktorius,
pavaduotojai ugdymui
pedagogai atestuojasi Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro bei steigejo nustatyta tvarka, kvalifikacij4 kelia Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro bei steigejo nustatyta tvarka.
64. Ugdomaji darba DarLelyje turi teisg dirbti tik atitinkam4 ikimokyklini specialqji,
tr
auk5tesniji ar auk5tqji pedagogin[ i5silavinim4 turintys

jo

ir

specialistai.

vII.

DARztrLIO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, F'INANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

65.DarLelis patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymais ir kitais teises aktais bei Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
sprendimq nustatyta tvarka.
66. Darielio veikl4 priZilri Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus
pasitelkdama i5orinius vertintojus.

6T.DxLelio

le5os:

specialiqjq tiksliniq

dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos lesos r
I;t;:t:Y-P:Pi*^::
vitrriaus,T:.,:savivaldybr.uiudz.ior-eiJr;ffiilil;r'i;ffi
;tru;;rT"'
67 '2' fonil4, orgatizacrjq, kitq juridiniq
ir frzinirl ui-*q dovanotos ar kitaip teisetais bIdais

perduotos leSos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
67.3. kitos teisetu bDdu igytos le5os.
68. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq ir Vilniaus
miesto savivaldybes
nustat5rta tvarka.
69' Dafielio finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybes
biudZetine istaiga
,,BiudZetiniq istaigq buhalterine uprkuitu...
T0.Darlelis yra paramos gavejas.
ikla kontroliuojama teises aktq nustat5rta tvarka.
uvos Respub[Los vidaus audit4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir
moKslo mrnl

Tf
72'

VIII.
73'

DarZelis

turi

nustat5rtus reikal avimus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

interneto svetaing www.vilniausverinelis.lt, atitinkandi4 teises alcq

74' Info
atLelio veikl4 ir prane5imai, kuriuos pagal Siuos Nuostatus ar
Lietuvos Respubl
reikia paskelbti viesai, skelbiami Lietuvos Respublikos svietimo ir
mokslo ministro nustatJrta tvarka DarZelio intemeto svetaineje, prireikus teises iktq nustatyta
tvarka
istaigos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos intemeto svetaineje.
73. Prane5imai apie DarZelio likvidavim4, reorganizavimq bei kitais Liltuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq ir kituose lstatymuose numatytais atvejais
istatymq nustatyta tvarka ir terminais
skelbiami viesai spaudoje (,,Lietuvos rytas") ir (arba) pranesama visiems
istatymq numatytiems
asmenims pasira5ytinai ir (arba) registruotu lai5ku. Pranesimuose turi buti nurodyta visa informacija,
kuri4 pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
74. DarLelio nuostatus tvirtina, keidia ir papildo
r savininko teises ir rpareigas igyvendinanti
institucija ar jos igaliotas asmuo.
T5.DarleIis registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
76. DarLelis reorganizuojamas, likviduojamas ar
as Lietuvos Respublikos teises
i

aktqnustatytatvarka.
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