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Prienq rajono savivaldybOs tarybos

2012 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T3-73

PRIENV LOPSELIO-DARZELIO,,GINTARELIS"

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienq lopSelio-darZelio ,,Gintardlis" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja lop5elio-

darzelio ,,Gintarelis" (toliau * Lopselis-darZelis) teisinq form4 priklausomybg, savinink4 savininko

teises ir pareigas igyvendinandiQ institucij4 buveinE, grupQ, pagrinding paskirti ugdymo kalb4 ir
ugdymo formas, veiklos teisin! pagrind4 sriti rii5is, tiksl4 uZdavinius, funkcijas, teises, veiklos

organizavim4 ir valdym4 savivald4 darbuotojrl priemim4 i darba jq darbo apmokejimo tvark4 ir
atestacij% le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolE, reorganizavimo,

likvidavimo ar perfvarkymo tvark4.

2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Prienq lop5elis-darZelis ,,Gintarelis",

trumpasis pavadinimas - Prienq 1.-d. ,,Gintardlis". Lopielis-darZelis iregistruotas Juridinirl asmenq

registre 1995 m. birZelio 14 d., kodas 190213141.

3. LopSelio-darZelio [steigimo data - 1988 m. lapkridio 9 d.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Priklausomybe - savivaldybes mokykla.

6. Savininkas - Prienq rajono savivaldybe, kodas 111107225, Laisves a. l2,LT-59126

Prienai. Savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - Prienq rajono savivaldybes taryba:

6.1 . tvirtina Lop5elio-darZelio nuostatus;

6.2. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia LopSelio-darZelio direktoriq;

6.3. priima sprendimq dei Lop3elio-darZelio buveines pakeitimo;

6.4. priima sprendim4 del Lop5elio-darZelio reorganizavimo ar likvidavimo;

6.5. tvirtina didZiausi4 leistin4 etatiniq pareigybiq skaidiq;

6.6. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komisijq ir nutraukia jos

igaliojimus;

6.7. priima sprendim4 del LopSelio-darZelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
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6.8. sprendZia kitus Lietuvos Respubrikos biudzetiniq istaigrl istatyme, kituose

istatymuose ir Lopselio-darZerio nuostatuose jo kompetencijai priskirt's klausimus.

7. Lop5elio-darZelio buveine _ Statybininkq g.1 7 , LT_59136 pienai.

8. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. Pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.

i0. Mokymo kalba * lietuviq.

1 1 Mokymo forma - dienine.

12. Lopselyje-darZelyje vykdomos ivietimo programos: ikimokyklinio amZiaus vaikq
ugdymo programa, priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo programa.

1 3. Prienq lop5elio-darZelio,,Gintarelis.. padaliniai (skyriai):

13.1. Prienq lopserio-darZelio ,,Gintarelis' strieldiq ikimokyklinio ugdymo skyrius:
13.1.1. Buveine - Darierio g. 1, strieldirl kaimas, A5mintos senifinija, LT-59104 prienq

rajono savivaldybe.

13. i.2. Lopielio-darZelio skyriaus grupe _ ikimokyklinio ugdymo mokykla;
13.1.3. mokymo kalba - lietuviq;

13. i.4. mokymo forma - dienine

14' Lop5elis-darZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaudq s4skaitas Lietuvos
Respublikos iregisftuotuose bankuose, atributik4. Lop3elis-darZelis savo veiklq grindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro lsakymais, kitais teises aktais ir siais nuostatais.

II, VEIKLOS SRITYS IR RUSVS, TTKSI,AS, UZDAVINIAI, tr,UNKCIJOS

15. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas;

I 6. LopSelio-darZelio ivietimo veiklos rdiys:

16.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;

16.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdyrnas, kodas g5.10.20.

17. LopSelio-darZelio veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kulturos, taip pat
ir etnines, socialinius paZintinius poreikius ir padeti sekmingai pasirengti mokltis pagal pradinio
ugdymo program4

18. UZdaviniai:

18. i. teikli kokybisk4 atitintanti vaiko poreikius ikimokyklinio ir priesmokvklinio amZiaus
vaikq ugdymq

18'2' puoseleti visas vaiko galias (intelektualines, emocijg valios, fizines), lemiandias
asmenybes brand4 ir socializacijos sekmg;
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18.3. padeti vaikams suvokti bendr4sias Zmogaus vertybes ir puoseleti jq dor4 kaip bltin4
demokatines gyvensenos pagrind4;

18.4. uZtikrinti ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo testinum4;

18.5. uZtikinti sveikq ir saugi4 ugdymo(si) aplink4.

19. Funkcijos:

19.1. formuoja ugdymo turini atitinkanti pagrindines regiono ir Salies Svietimo nuostatas,

individualius Lop3elio-darZelio tikslus, ir tenkina vaikq bei tevq (globejq) poreikius;

19.2. ugdgnq vykdo vadovaudamasis individualia ikimokyklinio ugdymo programa

,,Vaivorykite";

19.3. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik% saugi4

ugdl,rnosi ir darbo aplink4

19.4. teikia ugdltiniams reikiam4 pagalb4

19.5. sudaro vaikui palankias s4lygas perimti tautos kulturinius pagrindus;

19.6. organizuoja papildom4 vaikq ugdym4 (tevq pageidavimu ir esant finansinems

galimybems);

19.7. igyvendina sveikate stiprinandiaS, aplinkq puoselejandias, prevencines programas ir
proj ektus;

19.8. sudaro s4lygas darbuotojams profesi5kai tobuleti;

19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams lgyvendinti reikiam4 materialing bazg

vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprdpinimo standartais;

1 9. 1 0. organizuoj a mokiniq maitinim4 LopSelyj e-darZelyj e;

19.11. vie5ai skelbia informacij4 apie Lop3elio-darZelio veikl4 Svietimo ir moksio ministro

nustatyta tvarka;

19.12. atlieka kitas [statymq ir kitq teises aktq numatltas funkcijas.

III. TEISES IR PAREIGOS

20. Lopielis-darZelis gali:

20.1. Lop5elio- delrielio nuostatuose nustatltu mastu prisiimti isipareigojimus, sudaryti

sutartis;

20.2. steigejo leidimu steigti filialus, skyrius, istatyrnq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;

20.3. vykdyti Lop5elio-darZelio, rajono, Svietimo ir mokslo ministerijos nustatlta tvarka -
Salies bei tarptautinius Svietimo projektus;

20.4. pasirinkti mok)ryno metodus ir mok)'rno veiklos biidus;



20'5' pasirinkti vbiklos lsivertinimo sritis, atlikimo metodikq isanalizar,us lsivertinimo
rezultatus priimti sprendimus del veiklos tobulinimo;

20'6 bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmemmis;
20.7 . gauti panmq Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;

' 20.8. tuleti kitq nustatytq teisi4 ieigu jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos lstatl,rnams.
. 21. Lop5elis-darZelis privalo:

21.1 . uitikrinti ugdymo programq vykdym4 geros kokybes Evietimq
21 '2' rti:tlk'Jinti sveik4 saugi4 uikertandi4 keli4 smufto, prievartos apraiskoms ir Zalinsiems

iprodiams aplink4;

2 1.3. uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei ;

21.4. sudaryti ugdymo sutarti ir vykdyti sutartus isipareigojimus;
21.5' sudaryti vaiko geroves komisiiq kuri organizuoja ir koordinuoja programq pritaikym4

ugdytiniams, turintiems specialiqjq ugdynosi poreikir; Svietimo pagalbos teikim4 ir atlieka kitas su
vaiko gerove susijusias funlcijasl

21.6. atlikti kitas teises aktuose numatytas pareigas.

22. Vaiko teises:

22.1. gauti geros kokybes Svietim4

22.2. ugdl.ti savo kalb4 perimti tautos kultlr4 paprodius ir tradicijas;
22'3' ugdl'tis sveikoje ir saugioje aplinkoje, atitinkaadioje higienos normas ir uZtikrinandioie

teisg I poilsi ir laisvalaiki atitinkanti ugdltiniq amZiq sveikat4 polinkius ir poreikius.

23. Tevq (globejq) teises, pareigos, atsakomybe:

23.1. prasyti ugdymo(si) sqlygq sveikoje ir saugioje aplinkoje visrl socialiniq etninirl ir
kulfiiriniq grupiq vaikams;

23.2. stebdti ir dalyvauti vaikq ugdymo ir ugdyrno(si) procese;

23 '3 ' gafii informacii 4 apie vaiko ugdymo(si) sqrygas ir rezultatus, bendrauti ir
bendradarbiauti su mokytojais, vadovais sprendZiant vaiko ugdymo ir globos klausimus;

23.4. da17.v a:uti Lop5elio-darZelio savivaldoje;

23'5' sudaryti reikiamas sqlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei. socialinei
brandai;

23'6. sudart'ti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sElygas, apsaugoti vaik4 nuo smurro,
prievartos ir i5naudojimo, uZtikrinti, kad vaikui laiku butrl patikrinta sveikata;

23.7 . moketi mokesti uZ vaiko i5laikym4 steigejo nustatlta tvarka;
23.8. Gvai (globejai), kurie nevykdo savo isipareigojimq fiziskai, psichiskai ar morariai

Zaloja vaikus, atsako istatymq nustatyta tvarka.

24. Mokytojo (aukletojo) teises, pareigos ir atsakomybe:
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24. 1. tobulinti savo kvalifikacijq

24'2' bnti atestuotam ir igyti kvalifikacinE kategorii4 ivietimo ir mokslo ministro nusrar\.ra
warka;

24'3' dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologiskai, dvasiskai ir fiziskai saugioje
aplinkoje, tureti higienos normos reikaravimus atitinkandiq ir tinkamai apriipint4 darbo viet4;

24.4. dalyv auti Lop5elio_darZelio savivaldoje;

24 5 rengti individualias ugdymo programas, pasirinkti pedagogines veiklos bfrdus ir
formas;

24'6. uztir..inti ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikrl saugumq geros kokybes
ugdym4

24.7 . laikylls teises norminiq aktr} patvirtintq Mokl.tojo etikos normq ir lstaigos darbo
tvark4 nustatandirl dokumentq,

24.8. ne3ali3kai vertinti vaikq ugdymosi pasiekimus;

24'9' nuolat informuoti tevus (globejus) apie vaikq ugdymosi poreikius ir pasiekimus;
24. 10. suteikti vaikui reikiam4 pagarb4 pastebejus jo atZvilgiu smurto, prieva.rtos ar kitokio

pobiidZio iSnaudojimo apraiSkas, praneSti apie tai istaigos vadovams ir Vaiku teisiu apsaugos
tarnybai;

24.1 1 . atsakingai tvark),ti savo pedagogines veiklos dokumentus.
25. Visq Lopielio-darZelio darbuotojq pareigos, teises ir atsakomybe

pareigybiq apra5ymuose.

26' r\/rokt''jai ir kiti darbuotojai atsako uz vaikq sveikat4 saug'm4 ir glvybE buvimo
LopSelyje-darZelyje ir organizuojamq renginiq metu.

IV. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27' Lopselio-darZelio veikla organizuojama pagal strateginr plan6 individuali4
ikimokyklinio ugdymo program+ kuriems pritaria Prienq rajono savivaldybes vykdomoji institucija
arjos lgaliotas asmuo, bei metinp veiklos program4, kuriai pritaria Lopserio-darzerio taryba.

28 Lopseliui-darzeriui vadovauja direktorius, kurl konkurso biidu i pareigas skiria ir is iq
atleidiia Prienrl rajono savivaldybes tryba ar jos igaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos svietimo ir mokslo ministerijos nustatltais kvalifikaciniais reikalavimais
pretendentams' Direktorius i pareigas skiriamas ir atleidziamas is jq teises aktq nustatlta tvarka.
Direltorius pavaldus Prienq rajono savivaldybes tarybai ar jos igaliotam asmeniui. Direktorius
atskaitingas Prienq rajono savivaldybes tarybai ir Prienq rajono savivaldybes administracijos
direkloriui.

yra numatyta
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29. Direktorius:

29.1. tvifiina LopSelio-darZelio struktur4 ir pareigybiq s4raSq nevirsydamas nusratlro
didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

29.2. tvirtina mokyoiq ir darbuotoiq pareigybiq aprasymus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustat).ta tvarka priima i darb4 ir atleidaia iS jo Lopselio-darZelio

darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobauoas;

29.3. prlima ugdytinius Prienq rajono savivaldybes tarybos nustatyt a tvarka, sudaro sutadis

teises aktU nustaqda tuarka;

29.4. rengia Lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles ir, suderings su Lop5elio-darZelio

tarl'ba, jas tvirtina;

29.5. tvirlina tarifikacij as, tvarkaraSdius ir darbuotojq darbo grafikus;

29.6. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

29. 7. leidZia isakyrnus, kontroliuoj a j r1 r,ykdym4

29.8. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes. metodinp

taryb4;

29.9. sudaro Lopselio-darielio vardu sutartis Lopselio-darZelio funkcijoms atlikti:

29.10. organinoja LopSelio-darielio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nusrarl.ta

tvarka;

29.11. teises aktq nustatlta tvarka valdo, naudoja Lop5elio-darZelio turr4 leSas ir jais

disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais. uirikina iu
optimalq valdym4 ir naudojimq

29.12. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu. sudaro

jiems s4lygas kelti kvalifikacij4 mokyojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams - galimybq

atestuotis ir organizuojaiq atestacii4 Svietimo ir mokslo ministro nustat].ta tvarka;

29.13. inicijuoja Lopielio-darZelio savivaldos instituciiq sudarym4 ir skatinaiq veikl4
29.14. bendradarbiauja su ugdy'tiniq tevais (globejais), pagalb4 mokiniui, mokltojui ir

mokyklai teikiandiomis lstaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq syeikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiu

apsaugos srityje;

29.1 5. atstovauja LopSeliui-darZeliui kitose institucijose;

29.16. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustaty.tas funkcij as.

30. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatl,rnq ir kitq teises aktq

laikym4si istaigoje, uZ demokratini ios valdym4 bendruomends narir4 informavima. rinkam4

funkcijrl atlikim4 nustat]'tq Lopielio-darZelio tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4 veiklos rezulratus;
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ui gerq ir veiksming4 vaiko minimalios priezilros priemoniq lgyvendinimfu uztikrina
bendradarbiavimu grlstus santykius, moky.tojo etikos normq laikym4si, skaidriai priimamus

sprendimus.

3 I . Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

3 i.1. vykdo direktoriaus isakymu patvirtintame pareigybes aprase numatltas funkcijas;
31.2. i pareigas skiriamas atviro konkurso biidu ir atleidZiamas iS jL1 LopSelio-darZelio

direktoriaus istatymq bei teises aktq nustaty.ta tvarka.

32. Mokltojq taryba yra Lop5elio-darZelio savivaldos institucija pagrindinems mokytojq
profesinio darbo problemoms sprgsti. J4 sudaro Lop5elio-darZelio vadovai, visi istaigoje dirbantys
mokytojai ir kitas ugdymo procese dalyvaujantis personalas.

32.1. Mokytoiq tarybos posedZiai saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per kewirti. Mokltoiq
tarybai vadovauja Lop5elio-darZelio direktorius. Mokytojq tarybos sekretorius renkamas ii
mokytojr-1 tarybos nariq;

32.2. Mok]'tojq taryba: svarsto, analizuoja Lopselio-darZelio ugdymo proces4 ir numato sio

proceso tobulinimo biidus, analizuoja Lopselio-darZelio veiklos ir ugdymo programq igF,endinim4
32.3. Aprobuoja ugdymo turinio igywendinim4 atitinkandiq LopSelio-darZelio yeiklos k4pti

ir regiono Svietimo nuostatas, skatina inovacijq paie3k4 ir patirties sklaidq

32.4. Kafit su Lop3elio-darZelio darbuotojais sprendZia vaikq sveikatos. saugios yeiklos.

poilsio ir mitybos klausimus;

32.5. Mok)'tojq tarybos nuostatus tvirtina LopSelio-darZelio direktorius. Nutarimai priimami

2/3 balsq dauguma.

33. Metodine grupe lstaigoje veikianti mokltoiq grupe, sudary'ta pagal ugdymo koncentr4
srit! arba laikinai suburla tam tikrai pedagoginei problemai sprgsti.

34.1 . Metodine veikla grindZiama humaniSkumo, demokratiSkumo, vie5umo ir atsinaujinimo
bei vadybos profesionalumu, pedagogine iniciatyva ir bendradarbiavimu;

34.2. Metodines grupes veiklos tikslas - siekti nuolatinio mokytoiq profesines

kompetencijos augimo ir Svietimo proceso veiksmingumo uZtikrinimo;

34.3. Metodines grupes veiklos funkcijos:

34.3. 1 . nagrineja ugdymo turinio planavimo ir igyvendinimo, vertinimo ir lsiverrinimo
strategijrl ig)"vendinimo klausimus, nustato metodines veiklos prioritetus;

34.3.2. nagrinep ir aprobuoja ugdymo programas ir teikia rekomendacijas direktoriui del jq
n'irtinimo:

34.3.3. nagrinej a ugdymo sekmingum4 ir vaikq pasiekimus;

34.3.4. konsultuoja del pedagoginiq problemq sprendimo bldrl ir darbo metodiku:
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34.3.5. teikia siDlymus metodines veiklos organizavimo klausimais direktoriui ir
direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

34.3.6. k^tttr su direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju ugdymui planuoja ugdymo turini
ugdymo proceso aprDpinim4 kokybg ir inovacijq diegim4

34..3.7 . nagindjamokytojU kvalifikacijos tobutinimo poreikius, nustato jq prioritetus;

34.3.8. inicijroja mokytojq bendradarbiavim4 gerosios patifties sklaidq telkia mokytojus

ugdymo dermei, tgstinumui ir kokybei uZtikrinti;

34.3.9. vertina molrytojq metodinius darbus bei mokytojq prakting veikl4.

35. Metodines grupes veikla iteisinama ir reglamentuojama istaigos nuostatuose ir lstaigos

direktoriaus patvirtintuose metodines grupes veiklos nuostatuose; metodinei grupei vadovauja ir
metoding veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vadovaudamasis ikimokyklinio

ugdymo istaigos nuostatais ir metodin6s grupes veiklos nuostatais.

V. LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

36. LopSelio-darZelio savivalda grindZiama' Svietimo tikslais, istaigoje vykdomomis

Svietimo programomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis.

37. AukSdiausia savivaldos institucla - Lop5elio-darZeli o taryba, telkianti tevq (globejd,

mokytojq ir kitq bendruomenes nariq atstovus, remdjus visq institucijos veiklos sridiq klausimams

aptarti, nagrineti ir sprEsti. Tarybos nuostatus tvirtina Lop5elio-darZelio taryba protokoliniu

nutadmu.

37.1 . Lop5elio-darZelio tarybos pirmininkq renka tarybos nariai. Lop5elio-darZelio vadovas

negali btti tarybos pirmininku;

37.2. Tews - tris narius - i Lop5elio-darlelio tarybqsi0lo visuotinis tevq susirinkimas,

mokytojus - tris narius - Mokltojq taryba, darbuotojus - vien4 nari - visuotinis darbuotojq

susirinkimas;

37.3. Posedis )Ta teisetas, jei jame dallvauja 2/3 vis4 lop5elio-darZelio tarybos nariq.

Nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq dauguma;

37.4. Lop5elio-darieho taryba uZ veikl4 atsiskaito j4 rinkusiems bendruomenes nariams

kart4 per metus visuotiniame darbuotojq susirinkime;

37.5. Lop5elio-darielio taryba numato Lop5elio-darZelio veiklos perspektyvas, aprobuoja

Lop5elio-darZelio ir saugos darbe nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo warke;

37.6. Kolegialiai svarsto Lop3elio-darZelio veiklos ir finansavimo klausimus;

37.7. Terkia siiilymus del istaigos darbo tobulinimo, saugiq darbo, vaikq ugdymo ir globos

s4lygq sudarymo.
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38. Tevq savivaldos institucijos yra grupirtr ter,q komitetai;

38. i. Atstovai I grupes tevq komitet4- trys nariai renkami grupes tevq susirinkime, i5 jq

vienas deleguojamas i LopSel io-darZel io Laryb4

38.2. Tevai tarpininkauja, teikia pasillymus, atstovauja grupes tevrl interesams.

39. Lop3elio-darZelio savivaldos institucijos dirba vadovaudamosi metiniais darbo planais

ir Siais nuostatais.

vI. DARBUOTOJU pRTEMtMAS 
J DARBA, JU DARBO APMOKtJTMO TVARKA IR

ATESTACIJA

40. Direktoriaus pavaduotoj4 pedagoginius darbuotojus bei aptarnaujanti personal4 i darb4

priima ir atleldlia LopSelio-darZelio direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises

aktl+ nustatlta tvarka.

41. Lop5eiio-darZelio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigine alga

priklauso nuo i5silavinimo, darbo staZo, pareigybes kategorijos ir kitq Lietuvos Respublikos

istaty'rnq ir teises aktq numatltq kriteriiq.

42. Mo$tojo pareigine alga priklauso nuo iSsilavinimo, darbo staZo, kvalifikacines

kategorijos ir kitq Lietuvos Respublikos Vlriausybes nustatltq kriterijrl bei Svietimo ir mokslo

ministerij os teises aktq.

43. Lop5elio-darZelio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokyojai atestuojami ir

kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

vII. LoPSELIO-DARZELIO ruRTAs, LESos, JU NAUDOJIMO rvARKA,

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

44. Lop5elis-darZelis patikejimo teise valdo, naudojasi ir istatymq nustatlta tvarka

disponuoja priskirla Leme, pastatu, finansiniais iStekliais, inventoriumi bei mokymo priemonemis.

45. Lopielis-darZelis finansuojamas iS savivaldybes biudZeto pagal Prienq rajono

savivaldybes tarybos tiems metams patvirtintus asignavimus ir asignavimq valdytojq sudary.tas ir

patvirtintas iSlaidq (programq) sq$atas.

46. Svietimo programoms finansuoti taikomas le5q skyrimo vienam mokiniui principas.

Le3os, skirtos ikimokyklinuko krep3eliui finansuoti, naudojamos pagal Prienrl rajono savivaldybes

tarybos patvirtintq tvark4.
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47. I3laidq sqmatE sudaro asignavimq valdy'toj as, nevirSydamas bendrqjq asignavimq darbo

uZmokesdiui ir turtui isigyti.

48. Lop5elis-darZelis organizuoja i5 biudZeto finansuojamq programq rengim4 ir vykdymq

nevirSijant Sioms programoms patvirtintq bendrqjq asignavimq, i5 jq - darbo uZmokesdiui ir turtui

isigJti sumq.

49. Lop5elis-darZelis uZtikina finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingumq ir pateikim4

laiku. Taip pat uztikrina programq vykdymo ir paskirtq asignavimq naudojimo teisetum4

ekonomiSkumq efektyvum4 ir rezultatyvumg.

50. LopSelis-darZelis gali gauti param4 i5 organizacijq, piliediq bei tureti paj amrl uZ

teikiamas paslaugas.

51. Pajamos uZ teikiamas paslaugas naudojamos Prienq rajono savivaldybes tarybos

nustatlta tvarka.

52. Lop5elis-darZelis buhalterinE apskaite organizuoja ir atskaitomybE tvarko savaranki5kai

Lietuvos Respublikos finansq ministerijos ir Lop5elio-darZelio vadovo nustatlta tvarka.

53. LopSelio-darZelio veiklos prieZiur4 atlieka Prienq rajono savivaldybes vykdomoji

institucija, prireikus pasitelkdama iSorinius vertintojus.

54. ValstybinE Lop5elio-darZelio veiklos prieZiur4 vykdo Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministerija.

55. Lop5elio-darZelio finansines veiklos kontrolg vykdo Valstybes kontroles lgaliotos

institucijos ir steigejas, jo lgaliotos institucijos.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Lopielis-darZelis turi intemeto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatltus reikalavimus.

57. Informacija apie veikl4 skelbiama vie3ai Lop5elio-darZelio interneto svetaineje Svietimo

ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

58. Lop5elio-darZelio nuostatus, j11 pakeitimus, papildyrnus tvirtina Prienq rajono

savivaldybes taryba.

59. Lopielio-darZelio nuostatai keidiami ar papildomi Prienq rajono savivaldybes tarybos

sprendimu, pasikeitus Lietuvos Respublikos istatymams ir teises aktams.

60. Nuostatq pakeitim4 ar papildym4 gali inicijuoti Prienq rajono savivaldybes taryba,

Lop5elio-darZelio direktorius, LopSelio-darZelio taryba, Prienq raj ono savivaldybes administracijos

direktorius.
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61 . Lop5elis-darZelis registnrojamas teises aktq nustatlrta tvarka.

62. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos
Respublikos teisds aktq nusta!4a fvarka.

63. Klausimai, neaptarti Siuose nuostatuose, sprendZiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikog Svietimo [stat1mu, kitais lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Svietimo ir mokslo ministro isakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisds aktais.

64. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Siuose nuostatuose iSddstytus klausimus,

arjei nuostatq 63-ajame punkte nurodyti teises aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei
sie nuostatai, taikomos tq teises aktq nuostatos.

65. Pranesimai apie Lopdelio-darZelio reorganizavim4 likvidavim4 ar pertvarkym4
skelbiami Lopbelio-darZelio interneto svetaineie.

Savivaldybes Vytas Bujanauskas




