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PATVIRTINTA
PaneveZio miesto savivaldybes tarybos
2009 m.lapkridio 30 d. sprendimu Nr. I-42-13

PANEVEZIO LOPSELIO-DAR LBt;O,,PASAKA,,
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio lop5elio-darLelio ,,Pasaka" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja
PaireveZio lop5elio-darZelio ,,Pasaka" teisinE form4 priklausomybE, savininkq savininko teises ir
pareigas igyvendinandi4 institucij4 buveinp, mokyklos grupg, tip4 pagrindinq paskirti mokymo
kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisinl pagrind4 sriti r0Sis, tiksl4 uZdavinius, funkcijas,
ugdymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davim4 mokyklos teises, veiklos organizavrmqir
valdym4 savivaldq darbuotojq priemim4 [ darba jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4 le5as, jq
naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolE, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo
tvark4.

2. Ikimokyklines ugdymo [staigos oficialus pavadinimas - PaneveZio lop5elis-darZelis
,,Pasaka", sutrumpintas pavadinimas - lop5elis-darZelis ,,Pasaka". Lop5elis-darZelis lregistruotas
Juridiniq asmeru{ registre, kodas 190414482.

3. Lop5elio-darZelio istorija: isteigtas 1971m. lapkridio 11 d. ir pavadintas PaneveZio
logopediniu lop5eliu-darZeliu,,Pasaka", veiklos pradZia- l97lm. gruodZio 20 d.

4. LopSelio-dar1elio,,Pasaka" teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lop5elio-darlelio,,Pasaka" priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Lop5elio-darZelio ,,Pasaka" savininkas - PaneveZio miesto savivaldybe.
7. Lop5elio-darZelio ,,Pasaka" savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija -

PaneveZio miesto savivaldybes taryba.
8. Lop5elio - darLeho buveine: Sirupio g. 55, LT-36209 PaneveZys.
9. Lop5elio-darLeho grupe - neformaliojo Svietimo mokykla.
10. Tipas - lop5elis-darZelis.
1 l. Ugdymo(si) kalba - lietuviq.
12.Ugdymo(si) forma - dienine.
13. Lop5elis-darZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitom4j4ir kitas

s4skaitas Li etuvo s Respubliko s bankuo se, atributik4.
14. Lop5elis-darZelis ugdymo procese organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro patvirtinta prie5mokyklinio ugdymo programa, Panevdiio miesto
savivaldybes tarybos sprendimu patvirtinta lop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdymo programa,
vaiko brandumo mokyklai rodikliais, pagrindiniais (pilieti5kumo, humani5kumo, demokrati5kumo,
atsinaujinimo) ugdymo principais. Lop5elyje-darLelyje veikia Vaikystes pedagogikos centras, kurio
veikl4 reglamentuoj a centro nuostatai.

15. Lop5elis-darZelis yra specialiosios (sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikams) ir
bendrosios paskirties. I speciali4sias grupes sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikai priimami,
pateikus PaneveZio pedagogines-psichologines tarnybos iSvad4 apie vaiko raidos sutrikim4 ir
specialiuosius ugdymosi poreikius, rekomenduojant ugdltis specialiojoje grupeje. Nustadius, kad
vaikas padare didelE pai.angqkalbos raidoje ir jo specialieji ugdymosi poreikiai gali buti tenkinami
bendrojo ugdymo grupeje, lopSelio-darZelio specialiojo ugdymo komisijai pritarus, vaikas
perkeliamas I bendrojo ugdymo grupQ.

16. Specialusis ugdymas (sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikams) organizuojamas
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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17. Lop5elis-darZelis savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq
konvencija, Vyriausybes nutarimais, Svietimo, Vietos savivaldos ir kitais istatymais, Svietimo ir
mokslo ministerijos teises aktais, kitais norminiais dokumentais ir Siais nuostatais.

il. LOPSELIO - DARZELIO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAI,IJLDAYINIAI,
FUI{KCIJOS

18. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.
1 9. Lop5elio-darZelio Svietimo veiklos ru5ys:
19.f . ikimokyklinio amZiaus vaikqugdymas, kodas 85.10.10.;
1 9.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 8 5. I 0.20.
20. Lop5elio-darZelio veiklos tikslai;
20.1. teikti kokybiSkq atitinkant[ vaiko poreikius, ugdym4;
20.2- saugoti ir stiprinti vaiko psichinE ir fizinp sveikatq gebejimus, tenkinti fizinius,

socialinius, emocinius ir intelektinius jo poreikius;
20.3. sudaryti optimalias socializacij os, ugdymo(si) s4lygas;
20.4. kurti ir igywendinti ugdymo modelius, orientuotus I vaiko prigimtiniq galirl pletojim4

Zmogi5kqiq , tautiniq patriotiniq ir pilietiniq verrybiq puoselejimq
20.5. teikti kvalifikuot4 speciali4j4 pedagoging pagalb4 specialiqiq poreikiq vaikams,

padeti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programe.
21. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:
21 .1 . sudaryti s4lygas kiekvienam vaikui nuolat tenkinti palinimo poreikius ir tobuleti;
2l .2 - I<ryptingai ugdyti socialin[ j autrum6
21.3. Ladinti vaikq kurybingum4 atsiZvelgiant i kiekvieno polinkius ir gebejimus;
21.4. skiepyti pagarb4 tevams (globejams, r[pintojams), mokytojams, gimtajai kalbai,

kult[rai;
21.5. tenkinti vaikq savirai5kos poreikius, puoseleti dvasines vertybes, tautinE savimonE,

skatinti saviugdq
21.6. ugdyti sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikrtr kompetencijas, atitinkandias

socialinE brandq teikti korekcinp pagalb6
21 .7 . teikti vaikams reikiam4 pagalb4;
2l .8. ukikrinti sveikq ir saugiq ugdymo(-si) aplink4.
22. Y ykdy damas j am pavestus uZdavinius lop Selis-darZeli s :

22.1. vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtinta prie5mokyklinio ugdymo
programa, PaneveZio miesto savivaldybes tarybos sprendimu patvirtinta lop5elio-darZelio
ikimokyklinio ugdymo programa, atsiZvelgdamas I vietos ir lopSelio-darZelio bendruomenes
reikmes, taip pat vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinl;

22.2. te*ina kryptingus vaikq poreikius;
22.3. skatina vaiko kUrybin[ aktryumq iniciatyvum4 savaranki5kum6 mokejim4 apginti

savo nuomonq, tolerancij 4 kitokiai nuomonei;
22.4. pldtoja vaikg moky.tojg tevrl (globej% r[pintojQ demokratines gyvensenos patirti;
22.5. ultil<rina specialiqjq poreikiq vaikams per ugdom4j4 veiklq ir savivok4 galimybg

integruotis i bendruomeng;
22.6. skiepija sveik4 g)ryensenQ;

22.7.organizuoja vaikq akcijas, projektus, parodas, kurybos konkursus, viktorinas,
ekskursijas;

22.8. sudaro s4lygas darbuotojams profesi5kai tobuleti;
22.9. ultikrina higienos noflnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4 saugi4

ugdymosi ir darbo aplinkq
22.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikaling4 materialinq bazg,

vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprtpinimo standartais;
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22.I1. viesai skelbia informacij4 apie istaigos veikl4 Svietimo ir mokslo ministro nustatl'ta

22.12. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

IIII. LOPSELIO-DAR ZBI-IO TEISES

23. Lop5elis-darZelis, [gyvendindamas jam nustaty.tus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam
priskirtas fi.rnkcij as, turi teisq :

23.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos bUdus;

23.2. uedtAi ri5li4jqkalb4 vaikq vertybines nuostatas, lavinti gebejimqjomis vadovautis;
23.3.kurtinaujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5kqlavinim4;
23.4. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis

(sveikatos, kultflros, Svietimo, teisesaugos institucijomis, Vaiko teisiq apsaugos skyriumi ir kt.);
23.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
23.6. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
23.7. gautiparamqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyrno nustatyta fiarka;
23.8. naudotis kitomis teises akq suteiktomis teisemis.

W. LOPSELIO.DARLBI,IO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Lop5elio-darZelio veikla organizuoj am a p agal
24.1. direktoriaus patvirtint4 strategin[ veiklos plan% kuriam yra pritarusios lop5elio-

darlelio txyba ir lop5elio- darlelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;
24.2. direktoriaus patvirtint4 meting veiklos program% kuriai yra pritarusios lop5elio-

darZelio taryba ir lop5elio- darLeho savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.
25. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, skiriamas I pareigas atviro konkurso budu ir

atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatytatvarka.
26. Direktorius:
26.1. suderinqs su PaneveZio miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo

igaliotu asmeniu, tvirtina lop5elio-darZelio vidaus strukttr4 darbuotojq pareigybiq s4ra56

26.2. skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojui ugdymui, sudaro galimybes

savaraxki5kai dirbti, organizuoj a reguliarq atsiskaitym4 uZ nuveikt q datbq
26.3. inicijuoja darbuotojq pareiginiq nuostatq rengim4 ir juos tvirtina;
26.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta frrarka skiria ir

atleidZialopSelio-darZelio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

26.5. isakymu sudaro specialiojo ugdymo komisij4 specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;
26.6. prlima vaikus PaneveZio miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, uZtikrina

ugdymo kokybg;
26.7. vadovaudamasis lstatymais ir kitais teises aktais, inicijuoja lopSelio-darZelio darbo

tvarkos taisykliq rengim4 ir, suderinEs su lop5elio-darZelio tatyba,jas tvirtina;
26.8. :uhfikrina bendradarbiavimu pagr[stus santykius, mokytojo etikos noflnq laikym4si,

priimamq sprendimq skaidrumq bendruomenes nariq informavim4 pedagoginio ir nepedagoginio

personalo profesini tobulej im6
269.kuria sveikq saugi4 uZkertandi4keli4bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplink4
26.10. stebi, analiz:uoja, vertina lop5elio-darZelio veikl4 ugdymo rezultatus;

26.11. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lop5elio-dar1elio tttrt4 le5as ir jais

disponuoja, rfipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, racionaliu
jq naudojimu, tvirtina metinE pajamq ir i5laidq sqrnat4;

26.12. skatina lop5elio-darZelio ir vaikq tevq (globejr5 rflpintojq) bendradarbiavim4 tevq

Svietim4;

t

(



4

26.13. atstovauja lop5eliui-darZeliui, sudarant sutartis su tdvais (globejais, rfrpintojais),
kitose institucijose;

26.14. teikia informacijq apie lop5elio-darZelio vykdomas ugdymo programas, priemimo
sElygas, aukletojq ir kitq darbuotojq kvalifikacij4 bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

26.15. bendradarbiauja su vietos bendruomene, Svietimo institucijomis, Vaiko teisiq
apsaugos skyriumi, lop5elio-darZelio remejais, visuomeninemis organizactlomis;

26.16. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
27. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

aktq laikymqsi lopSelyje-darZelyje, uZ demokratini lop5elio-darZelio valdym% bendruomenei narirl
informavim4 tinkamq funkcijq atlikim4 nustatltq lop5elio-darZelio tikslo ir uZdaviniq
[gyvendinim4 lop5elio-darZelio veiklos rezultatus, uZ gerQ ir veiksming4 vaiko minimalios
prieZiDros priemoniq igyvendinimq.

V. SAVIVALDA

28. Lop5elyje-darZelyje veikia savivaldos institucijos: istaigos tarybair mokytojq taryba.
29. LopSelio-darZelio taryba - auk5diausia savivaldos institucija, telkianti vaikq tevus

tglobejus, rlpintojus), aukletojus, kitus lop5elio-darZelio darbuotojus svarbiausiems istaigos veiklos
u2daviniams sprEsti. Taryba turi patariamojo balso teisE.

30. Taryba renkama kas 3 metai nuo jos sudarymo dienos Siuose nuostatuose nustatyta
tvarka.

3 1 . Tarybos nuostatus tvirtina lop5elio-darZelio direktorius.
32.Tarybos pirminink4renka tarybos na/rai. Direktorius negali blti tarybos pirmininku.
33. Tevus ttarybqsi[lo visuotinis tevq susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, kitus

lop5elio-darZelio darbuotojus - visuotinis darbuotojq susirinkimas. Rinkimai vyksta atviru
balsavimu.

34. Lop5elyje-darZelyje veikia tokios sudeties taryba:3 aukletojai, 3 tevq atstovai, 3 kiti
darbuotojai

35. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 visq tarybos nariq. Nutarimai priimami
dalyvauj andiqj q balsq dauguma.

3 6. Tarybos veikla planuoj ama, posedZiai protokoluoj ami.
37. Pasibaigus tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja lopSelio-darZelio

direktorius.
38. Be tarybos narit5 i posedZius gali bflti kviediami lopielio-darZelio vadovai, buhalteris ir

kiti su svarstomu klausimu susijE asmenys.
39. Tarybos nariai uZ savo veikl4 atsiskaito juos rinkusiems bendruomends nariams kart4

per metus visuotiniame darbuotoj q susirinkime.
40. Lop5elio-darZelio taryba:
40.1. aprobuoja lop5elio-darZelio veiklE reglamentuojandius dokumentus, darbo tvarkos

taisykles, lop5elio-darZelio ir saugos darbe nuostatus, juos vertina, siulo pataisas;
40.2. inicijuoja Seimos ir lopSelio-darZelio bendradarbiavim4 nagrineja ir vertina

psichologin[ mikroklimat4 demokratiniq santykiq formavim4si, vertina iSkilusiq konfliktq
situacij as, ie5ko b[dq pozity-viaij as sprqsti ;

40.3. ie5ko papildomq resursrt teikia si[lymus lop5elio-darZelio vadovams;
40.4. vertina pedagogq atestavimo komisijos darb4 aptaria vadovq pra5ymus atestuotis,

teikia si[lymus;
40.5. analizuoja veiklos s4vad4 tendencijas, problemas, teikia siulymus lop5elio-darZelio

r-adovams.
41. Mo$tojq taryba - nuolat veikianti patariamoji institucija lopSelio- dulelio savivaldos

institucija mokyojq profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.
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42. Mokytojq tarybq sudaro lopselio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui, aukletojai, priesmtf.Vf.linio ugdymo pedagogas, logopedai, kiti tiesiogiai ugdymo procese

dalyvauj anty, u.r.r.nyt. Mokytojq taryba sudaroma direktoriaus isakymu.

43 . Mokyojq tarybu vadovauj a direktorius'
44. Mokytojt ,urvUor posedZiai Saukiami ne rediau kaip 1 kart4 per ketvirti' I posedZius

gali bflti kviediami ir'istaigos tarybos atstovai. Prireikus gali btrti Saukiamas neeilinis mokytojq

LryUo, posedis. posedis yriteisetas, jei jame dalyvauja Zl3.tuo metu dirbandiq mokytojq'

45. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq dauguma'

46. Mokytojq tarYba:

46.1. aptxia pratciinius ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo klausimus;

46.2. analizuoja lopSelio-darZeiio ugdymo proces4ir numato tobulinimo bfldus;

4 6 .3 . analizuoi a top Setio-darZelio veiklo s ir ugdymo pro gramq r ealizauimq

46.4. aproblroju ,rgdy*o turinio dali atitinkuneia lop5elio-darZelio veiklos krypti ir regiono

Svietimo nuostatas;
46.5. skatina naujoviq paie5k4ir patirties sklaidq
46.6. sprendZia vaikq sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;

46.7. aptana vadovq aukletojg kiq specialistq pra5ymus atestuotis, teikia sifilymus

lop5elio-darZelio vadovams.

VI.DARBUoToJuPRIEMIMASIDARBA,JuDARBOAPMOKEJIMOTVARKAIR
ATESTACIJA

47. Darbuotojai I darbq lopselyje-darLelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

4g. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darba mokama Lietuvos Respublikos istatymrl ir

kitqteises aktqnustafita tvarka. r ,., . . : 1-ttt -^^)^^^*:^:..
49. Lop5elio-darZelio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, aukletojai ir kiti pedagoginiai

darbuotojai atestuojasi ir kvalifikacijqtobulina Svietimo ir mokslo ministro nusta0rta tvarka'

VII. LOpSELIO-DARZELIO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

50. LopSelis-darZelis valdo patikejimo teise_ perduot4 Savivaldybes trirt4 naudoja ir

disponuoja juo pagal istatymus PaneveZio milsto savivaldybes tarybos sprendimq nustat5rta tvarka'

5 1. LoP5elio-darZelio le5os:

51.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos lesos

ir paneveZio miesto savivaldybes biudZeto ldsos, skiriamos pagal patvirtintas sqp.atas;

51.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas; 1 ,L^,,- L^:^:+^.
51.3. fondrS orgarizaciju litq jririddq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

budais perduotos 1e5os, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;

51.4. kitos teisetu budu igytos leSos'

52. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka'

53. Lopselis-daizelis buhalterini apskait4 organizuoja ir finansinq atskaitomybq tvarko

teises aktq nustatYta tvarka.
54. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktq nusta$ta tvarka'

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Lop5elio-darZelio nuostatus, jq pakeitimus tvirtina PaneveZio miesto savivaldybes

taryba. : y: - ,--: ^^+^ ^^,.:-,^r,{-,r. .

56. Lopielio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi PaneveZio miesto savivaldybes

tarybo s, lop Selio -darZelio direktoriaus ar lopselio - darzelio tarybo s iniciatyva'

t



6

57. Lopselis-darZelis registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.

58. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisds aktq

nustat)1a tvarka.

Povilas Vadopolas


