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VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO   

TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

mmm 

1. Vilniaus lopšelio-darželio tarybos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja tarybos 

organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina lopšelio-darželio direktorius, o pasirašo lopšelio-

darželio tarybos pirmininkas. 

2. Lopšelio-darželio tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio–darželio ,,Daigelis” nuostatai, švietimo įstaigos 

steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės aktai ir šie nuostatai. Organizuodama šią 

veiklą, lopšelio-darželio taryba remiasi direktoriaus įsakymais bei Pedagogų tarybos sprendimais. 

3. Lopšelio-darželio tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai įstaigos 

bendruomenei. 

4. Lopšelio-darželio tarybos nuostatai keičiami Lopšelio-darželio tarybos sprendimu. 

  

II. LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

5. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. 

Lopšelio-darželio taryba telkia lopšelio-darželio, pedagogų ir vaikų tėvų (arba globėjų) bendruomenę, 

vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padėda spręsti lopšeliui – darželiui 

aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams. 

6. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, 

sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems Lopšelio-darželio 

veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. 

7. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja 

tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio 

tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius. 

8. Į lopšelio-darželio taryba lygiomis dalimis (4+4) tėvus deleguoja visuotinis tėvų 

susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba. 

Asmenys į Lopšelio-darželio tarybą renkami vienai kadencijai. Pasibaigus  

Lopšelio-darželio tarybos nario trejų metų kadencijai, jo įgaliojimai nutrūksta. 

 Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Posėdis 

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

dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lopšelio-darželio tarybos 

pirmininkas turi teisę priimti galutinį sprendimą. Lopšelio-darželio direktorius tarybos posėdžiuose 

gali dalyvauti  kviestinio nario teisėmis. 

9. Lopšelio-darželio taryba  pirmame posėdyje po narių išrinkimo išrenka slaptu 

balsavimu tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių.  

10. Lopšelio-darželio tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių 

partnerių atstovai, lopšelio-darželio rėmėjai. 
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11. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo 

posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir sekretorius. 

 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS 

 

12. Lopšelio-darželio taryba: 

12.1.teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jį gyvendinimo 

priemonių; 

12.2. pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos 

planui, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus; 

12.3. teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl Lopšelio-darželio nuostatų 

pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo; 

12.4. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus; 

12.5. išklauso Lopšelio-darželio metines veikos ataskaitas ir teikia Lopšelio-darželio 

direktoriui siūlymus dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo; 

12.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą; 

12.7. svarsto metodinės tarybos, savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio 

bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia Lopšelio-darželio direktorei siūlymus; 

12.8. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui, savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančiajai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, 

saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, 

finansinius ir intelektinius išteklius; 

12.9. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus. 

 

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

  

13. Kiekvienas lopšelio-darželio tarybos narys: 

13.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauja 

tarybos veikloje; 

13.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis; 

13.3. tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys per metus be 

pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių; 

13.4. turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą; 

13.5. lopšelio-darželio taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams vieną kartą per metus. 
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