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Kauno lopšelio-darželio „GANDRIUKAS“ Tarybos nuostatai

I. Bendroji dalis

1. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba - auksčiausia lopšelio – darželio
savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus),
mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio – darželio valdymui,
padeda spersti lopšelio – darželio aktualius klausymus, atstovauti lopšelio –
darželio direktoriui teisėtiems  lopšelio – darželio interesams;

2. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija,švietimo ir kitais įstatymais,vaiko teisių konvencija,vyriausybės
nutarimais,švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais aktais,steigėjo
patvirtintais lopšelio-darželio „Gandriukas“ nuostatais ir šiais nuostatais;

3. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba vadovaujasi humaniškumo,
demokratiškumo, viešumo,atsakomybės, entuziazmo,asmeninio pasišventimo,
racionalumo ir tęstinumo principais;

4. Lopšelio-darželio „Gandriukas“tarybos priimti nutarimai,neprieštaraujantys
lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams,yra privalomi visai
lopšelio-darželio bendruomenei.Lopšelio-darželio direktorė savo kompetencijos
ribose įteisina tarybos nutarimų vykdymą;

5. Lopšelio-darželio vadovai gali dalyvauti tarybos darbe be balsavimo teisės.
6. Lopšelio-darželio direktorė pateikia iš naujo svarstyti tuos tarybos nutarimus,

kurie prieštarauja lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus;
7. Švietimo įstaigos steigėjas,švietimo priežiūrą vykdančios institucijos,nustatę,kad

tarybos priimti sprendimai prištarauja įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio
veiklą reglamentuojantiems teisėms aktams,siūlo lopšelio-darželio tarybai juos
svarstyti iš naujo.Lopšelio-darželio tarybai atsisakius,ginčas sprendžiamas
įstatymų numatyta tvarka;

8. Nuostatai,pritarus lopšelio-darželio tarybai,tvirtinami direktoriaus įsakymu;
9. Nuostatai gali būti keičiami ar papildomi lopšelio-darželio tarybos sprendimu

(paprastąja balsų dauguma),lopšelio-daržarželio vadovybės,steigėjo iniciatyva ar
pasikeitus teisinių aktų reikalavimams;



II. Struktūra,valdymas ir sudarymo principai

10. Lopšelio-darželio „Gandriukas‘ tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius:
atstovauja tėvai,mokytojai ir kiti darbuotojai;

11. Taryba renkama dvejiems metams. Į tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus)
deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba,
bendruomenės atstovus - lopšelio – darželio darbuotojų susirinkimas;

12. Lopšelio - darželio „Gandriukas“ taryba renkama 2-jiems kalendoriniams
metams;

13. Lopšelio - darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu
pirmame Tarybos posėdyje;

14. Lopšelio-darželio tarybos dokumentus pagal nomenklatūros ir raštvedybos
taisykles tvarko tarybos sekretorius,kuris išrenkamas atviru balsavimu balsų
dauguma;

15. Posėdis teisėtas, ei jame dalyvauja 2/3 narių.Nutarimai priimami posėdyje
dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia
pirmininko balsas;

16. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus.Esant
reikalui,galima kviesti neeilinį arba atvirą lopšelio-darželio tarybos posėdį;

17. Lopšelio-darželio tarybos narį gali atšaukti jį rinkusi institucija tarybos
pirmininko teikimu,tarybai pritarus balsų dauguma.Į jo vietą išrenkamas naujas;

18. Lopšelio-darželio tarybos pirmininką galima atšaukti ir perrinkti tarybos narių
balsų dauguma;

19. Lopšelio - darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario
teisėmis;

III. Funkcijos

20. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba teikia siūlymų dėl lopšelio – darželio
strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

21. Taryba aprobuoja lopšelio – darželio strateginį planą, lopšelio- darželio metinę
veiklos programą, lopšelio – darželio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus
lopšelio – darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio –
darželio direktoriaus;

22. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės
ir visuomenės bendradarbiavimą,telkia bendruomenę įstaigos uždavinių
sprendimui,ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;

23. Taryba svarsto kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir
lopšelio – darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio –
darželio direktoriui;

24. Taryba vadovaudamasi darbo įstatymais,inicijuoja darbo sutarties su
asmenimis,netinkamais užimamoms pareigoms,nutraukimą;

25. Taryba vertina lopšelio-darželio vadovų veiklą, pareikšdami nuomonę jiems
nusprendus atestuotis;

26. Taryba skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;



27. Taryba teikia siūlymų dėl lopšelio - darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų
ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant  lopšelio - darželio
materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

28. Taryba svarsto lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
29. Taryba teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo kūrimo;
30. Taryba svarsto lopšelio-darželio naują padalinių steigimo,reorganizavimo ir

likvidavimo klausimus;
31. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba tvirtina lopšelio-darželio veiklos sąvadą

arba metų veiklos ataskaitą;
32. Taryba svarsto ir pritaria lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatai,analizuoja

lopšelio-darželio ūkinę-finansinę veiklą;
33. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į

lopšelio-darželio sąskaitą galimybes,planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir
panaudojimą;

34. Taryba svarsto materialnės pašalpos suteikimo įstaigos darbuotojams (sutuoktinio,
vaiko, motinos, tėvo ligos ar mirties) klausimus;

IV. Teisės, pareigos, atsakomybė

35. Lopšelio-darželio tarybos nariai privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose;
36. Taryba turi teisę gauti visą informaciją (ir administracijos) apie lopšelio-darželio

veiklą;
37. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;
38. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ taryba vieną kartą per metus atsiskaito už savo

veiklą lopšelio - darželio bendruomėnei;
39. Atsiskaitymo formas ir būdus nustato lopšelio-darželio taryba;

V. Veiklos nutraukimas

40. Lopšelio-darželio „Gandriukas“ tarybos veiklą galima nutraukti pasikeitus
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatų reikalavimams arba
reorganizavus lopšelį-darželį;

41. Lopšelio-darželio taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių į tris
posėdžius,nesusirinkus (iš eilės) kvorumui,reikalaujant 2/3 bendruomenės narių ar
likviduojant lopšelį-darželį;
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