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YLAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ylakių vaikų lopšelio-darželio (Lopšelis-darželis) tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) 

nustato tarybos statusą, funkcijas, veiklos ir darbo organizavimo pagrindus. 

2. Lopšelio-darželio taryba telkia lopšelio-darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų) 

bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda 

spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems interesams.  

3. Lopšelio-darželio taryba  savo veiklą  grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko 

teisių konvencija, Švietimo, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės  

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos  teisės  aktais, kitais norminiais dokumentais 

ir šiais nuostatais. 

 

             II. LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS  STATUSAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

4. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija. 

5. Lopšelio-darželio taryba: 

5.1. teikia pasiūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

5.2. aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, metinę Lopšelio-darželio veiklos programą, 

Lopšelio-darželio nuostatus. Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus Lopšelio-

darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus; 

5.3. teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, vidaus struktūros  tobulinimo; 

5.4. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus; 

5.5. išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio 

direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo; 

5.6. teikia siūlymus Lopšelio-darželio savininko teises  ir pareigas įgyvendinančiai institucijai 

dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo; 

5.7. svarsto Mokytojų tarybos ir Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia 

siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui; 
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5.8. teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių  ugdymo ir darbo sąlygų 

sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius 

išteklius; 

5.9. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.  

 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS  

6. Lopšelio-darželio taryba sudaroma dvejiems metams. 

7. Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš 2 Lopšelyje-darželyje nedirbančių ugdytinių tėvų 

(globėjų), 2 pedagogų ir 3 vietos bendruomenės atstovų. Į Lopšelio-darželio tarybą 

lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – 

Mokytojų taryba, vietos bendruomenės atstovus – Lopšelio-darželio direktorius, gavęs 

visuotinio bendruomenės susirinkimo pritarimą.  

8. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis 

teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami 

posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  

9. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Lopšelio-

darželio tarybos posėdyje. 

10. Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.  

11. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio-darželio 

bendruomenei.  

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         54. Lopšelio-darželio tarybos nuostatus rengia ir jų pakeitimus ar papildymus  tvirtina 

Lopšelio-darželio direktorius.  

         55. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Lopšelio-darželio tarybos, direktoriaus 

ar bendruomenės narių iniciatyva. 

____________________ 
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