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VILNIAUS ,,ZIL VINELIO" LOPSELIS-DARZELIS 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visas in~titucijos pa:'~dinimas - Vilniaus ,,Zilvinelio" lopselis-darzelis (toliau - Darzelis). 
2. Sutrumpmtas pavadm1mas -,,Zilvinelio" lopselis-darzelis 

. 3: Darzelio isteigimo data - 1985-11-13. Vilniaus lopselis-darzelis Nr.49 isteigtas Vilniaus 
haudies deputani tarybos Vykdomojo komiteto 1985-11:-13 sprendimu Nr.619. Vilniaus miesto 
valdybos 1996-11-21 sprendimu Nr.1933V Darzeliui suteiktas pavadinimas Vilniaus Zilvinelio" 
lopselis-darzelis. " 

4. Darzelio veiklos pradzia-1986-02-06. 
5. Institucijos grope - 31 IO (ikimokyklinio ugdymo istaiga), tipas-3112 (lopselis-darzelis), 

juridinis statusas-1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas-190015825. 
6. Darzelio priklausomybes tipas - 2 (savivaldybes). 
7. Darzelio adresas -Taikos g. 130, LT-05226 Vilnius. 
8. Ugdymo kalba - lietuviq. 

9. Darzelio steigejas-Vilniaus miesto savivaldybes taryba, kodas-111109233, adresas -
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. 

10. Darzelio veiklos koordinatorius-Vilniaus miesto savivaldybes adrninistracijos Svietimo 
skyrius-kodas - 9163147, adresas -Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. 

11. Ugdymo forma - dienine. 

12. Pagrindine veiklos sritis - svietimas, riisis -ikimokyklinis ugdymas, kodas-80.10.10. 
13. Darzelis yra Vilniaus savivaldybes biudzetine, pelno nesiekianti vaikq ugdymo institucija, 

padedanti tevams priziiireti ir ugdyti vaikus. Ji savo veiklit grindzia Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Svietimo ir kitais istatymais, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos 
bei steigejo norminiais teises aktais ir siais nuostatais. 

14. Darzelis gali tureti savo atributikit: veliavcl, zenklit (emblemaj, himnit. 

II. TIKSLAI 

15. Kartu su seima ugdyti ir puoseleti vaikq dvasines ir fizines galias, atsizvelgiant i kiekvieno 
vaiko individualumit. 

16. Padeti vaikui suvokti ir priimti bendrll5ias zmogaus vertybes, puoseleti jo dofcl, kaip biitinit 
humanistines ir demokratines visuomenes gyvensenos pagrindcl, mokyti atjautos, mandagumo ir 

paslaugumo. ankixkum . b... akyt' v ik 
17. Brandinti vaikq kiirybini mll5tymcl, savar ;:, it Ir ge eJtmit ats 1 uz savo ve smus. 
18. Isugdyti kiekvieno vaiko vertybines nuostatas, leidziancias jam tapti doru, siekianciu ziniq, 

savarankisku ir atsakingu Lietuvos Respublikos pilieciu. 



III. UZDA VINIAI 

19. Sudaryti vaikarns sveikas ir saugias ugdymo(si) saj.ygas ir aplinkct_. 
20. Uztikrinti ugdymo kokyb~ pagal Lietuvos valstybes nustatytus standartus. 
21. Savo veiklct_ gqsti humanistine, demokratine ugdymo filosofija, pedagogo pagarba vaikui, 

kolegoms, vaiko pagarba aukletojarns ir tevarns. 
22. Ugdyti vaila! pasitikejimct savo jegomis, iniciatyvumct, savarankiskumct, atskleisti ir pletoti 

vaila! kiirybines galias. 
23. Padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultiiros, taip pat ir etnines, socialinius, pazintinius 

poreikius. 
24. Propaguoti ir idiegti vaikarns sveikct gyvenimo biidct_. 

IV. STRUKTURA IR FUNKCIJOS 

25. Darzelis yra bendrosios paskirties. 
26. Darzelio struktiira: lopselis-darzelis 1-3 meni vaikarns, darzelis 3-5 meni vaikarns, priesmokykliI 

ugdymo grupe(es) 5-7 meni vaikarns. 
27. Darzelis, vadovaudarnasis Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo 

prograrnomis bei kitomis Darzelio parengtomis ir steigejo patvirtintomis prograrnomis, atlieka 
sias funkcijas: 

27.1. Rengia strategini veiklos planct_ir metin~ veiklos prograrnct, vaikq ugdymo prograrnas. 
27.2. Formuoja vaikq ugdymo turini, atitinkanti pagrindines Lietuvos valstybes ir Vilniaus 

savivaldybes svietimo nuostatas (svietimo strategini planaj, Darzelio bendruomenes poreikius. 
27.3. Sudaro vaikarns higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymo(si) saj.ygas, 

laiduojancias psichini, fizini vaiko saugumct_ ir asmens brandct_. 
27.4. Suteikia vaikarns doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, pletoja 

bendrajq zmogaus vertybiq supratimct, lavina gebejimct_jomis gqsti savo gyvenimct_. 
27.5 {vairiomis formomis organizuoja pedagogines bei psichologines, specialiosios pagalbos 

vaikams teikimct, esant reikalui tevus nukreipia i atitinkarnas tarnybas. 
27.6 Sudaro palankias sct_lygas perimti lietuviq kultiiros pagrindus, paprocius ir tradicijas. 
27.7 Uztikrina sveikatos ir saugos darbe, civilines ir priesgaisrines saugos istatymq, higienos 

normq vykdymct_. 
27.8. Nustato darbo organizavimo tvarkct_. 
27.9. Vaikams formuoja sveikos gyvensenos igudzius. 
27.10. Gali organizuoti ir ugd)'lD:O planuose nenumatytct_ papildomct_ (mokiniq tevq apmokamaj , 

veiklct vaikams. 
27.11 . Organizuoja vaikq maitinimct_. 
27 12. Atlieka vidini Darzelio veiklos isivertinimct (vidaus auditaj. 
27.13. Kuria Darzeli, kaip vietos bendruomenes kultiiros ir informacijos zidifli. 
27.14. Teikia pagalbct specialiajq poreikiq vaikams. 
27.15. Skatina ir palaiko vaikq tevq ir Darzelio savivaldos institucijq veiklct_. 
27.16. Gali organizuoti sutrumpintos darbo dienos grupiq veiklct_. 
27.17. Organizuoja priesmokyklini vaikq ugdymct_ 

V. VAIKTJ PRIEMIMO l DARZELJ IR UGDYMO TV ARKA 

28. Vaikai i Darzeli priimami pagal gyvenarnajct_ vietc1 (Darzeliui priskirtc1 aptarnauti rajonaj arba 
kita steigejo nustatyta tvarka. Ne Darzelio aptarnavimo teritorijoje gyvenantis vaikas gali buti 
priirntas i Darzeli, jei atitinkamoje grupeje yra laisvq vieni. 
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prasymc4, vaiko gimimo liudijimo nuorasc4, sveikatos pazym<l bei dokumentct nur dad i · cl; 
vietcl, i ,--.--.~= ~ 

30. lnformacija apie priemim<l i Darzeli, prasyml! pateikimo laikc4, Darze :r ~~tarna11,·,,.....,,_ 
mikrorajonc4, norinciojo lankyti Darzeli asmens pateikiamus dokumentus ir kt. teiki 'O 

skelbiama Darzelio intemeto svetaineje arba Darzelio leidziamame lankstinuke ar kitokia forma. 
31. Priimant vaikcl i Darzeli pasirasoma ugdymo(si) sutartis. Sutartis pasirasoma iki mokslo 

metl! pradzios arba iki kitos Darzelio lankymo pradzios datos. Nepasirasius ugdymo(si) sutarties si 
paslauga neteikiama. 

32. Priimant vaikus i Darzeli pirmenybe teikiama vaikams, kuriuos augina vienas is teYl!, kuril! 
tevai yra mokiniai, studentai, besimokantys dieniniuose skyriuose, socialiai remtinl! seiml! vaikams, 
vaikams is seimq, auginancil! tris ir daugiau vaikq, taip pat vaikams, kuril! tevai yra pirmos ar antros 
gropes invalidai. 

33. Specialhul! poreikil! vaikai priimami turintys specialiosios diagnostines ar pedagogines-
psichologines tarnybos isvadas. 

33 I gropes vaikai paskirstomi direktoriaus isakymu. 
34. Vaila! grupes formuojamos to paties arba skirtingo amziaus vaikais. 
35. Lopselio bendrojo ugdymo gropese 1-3 metl! vaikams gali biiti ne daugiau kaip 15 vaikl!. 
36. Darzelio bendrojo ugdymo gropese 3-5 metl! amziaus vaikams gali biiti ne daugiau kaip 20 

vaikl!. 
37. Priesmokyklinio ugdymo gropese gali biiti ne daugiau kaip 20 vaik\!. 
38. Integruojant specialil!il! poreikiq vaikus i bendrojo ugdymo gropes bei komplektuojant 

specialiojo ugdymo grupes taikomas koeficientas 2 vaikams, turintiems nefymiq sutrikimq ir 
koeficientas 3 vaikams, turintiems kompleksiniq sutrikimq. 

39. Darzelis del objektyviq priezasciq negalintis uztikrinti vaikui psichologines, 
specialiosios pedagogines, specialiosios ar socialines pedagogines pagalbos, suderin~s su vaiko 
tevais (globeju, riipintojais) siiilo jam lankyti kite! ikimokyklinio ugdymo istaigcl. 

40 Darzelis ugdymo proces<l organizuoja vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministerijos 
rekomenduojamomis ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programomis, Svietimo istatyme ir 
steigejo numatytais pagrindiniais svietimo sistemos veiklos principais ir uzdaviniais 

41. Specialil!il! poreikiq vaikq ugdymas organizuojamas vadovaujantis Specialiojo ugdymo 
istatymo nuostatomis. • 

42. Darzelio darbo laikcl nustato steigejas arba Darzelio taryba, atsizvelgdami i higienos normas 
ir Darzelio galimybes. 

43. Darzelis dirba pagal Darzelio tarybos pritartcl ir direktoriaus patvirtintcl Ugdymo plan1t bei 
papildomo ugdymo programas ir patvirtintus tvarkarascius. 

44. Darzelyje veikla prasideda 7 val. Darzelis dirba 5 dienas per savait~. 
45. Darzelyje gali veikti 10,5, 12 ar kitokios darbo trukmes gropes. 
46. Detalesne Darzelio, vaikq ir darbuotojq veikla yra isdestyta Darzelio Vidaus darbo tvarkoje. 

VI. DARZELIO BENDRUOMENES NARlQ TEISES, PAREIGOS IR 
ATSAKOMYBE 

48. Vaikai turi teis~: 
48.1. Ugdytis savitarpio pagarba gristoje, psichologiskai, dvasiskai ir fiziskai saugioje aplinkoje, 

tureti higienos reikalavimus atitinkancict vietcl veiklai. 
48.2. I pirmin~ sveikatos prieziiinl, subalansuotcl mitybcl, 
48.3. Nemokamai ugdytis Darzelyje (isskyrus maitinim<l ir kitas tevq pageidavimu teikiamas 

mokamas paslaugas). 
48.4. Gauti geros kokybes ugdymc4, prieziiircl ir pagalbct. 
48.5. I saviraiskos laisv~, nekenkiant kitiems. 
48.6. Ugdytis lietuviq kalba, perimti lietuviq kultiiros pagrindus, paprocius, tradicijas. 
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48.7. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose ista ~ ··· . . • 

teisiq konvencijoje numatytomis teisemis ir laisvemis. ~~ ~~ 
48.8. Rinktis Darzelio siiilomus papildomo ugdymo programas, burelius, studijas ~ ~ sro~ 
48.9. Nemokamai naudotis Darzelio inventoriumi, zaislais, informacinil! technologijl! iranga (tik 

ugdimosi tikslams ). 

48.10. Gauti psichologin~, specialiajc\_pedagogin~, socialin~, logopedo ir informacin~ pagalbc\_. 
48.11. Gauti Darzelyje nemokamc\_ maitinimc\_ istatyml! ar Darzelio steigejo nustatyta tvarka. 
48.12. I minties, sc\_Zines, religijos·ir zodzio laisv~. 
48.13. I visiems vienodas galimybes ir lygias sc\_lygas skleisti savo gebejimus bei talentc\_. 
48.14. Puoseleti lietuviq kalb~ kulturct paprocius bei tradicijas. 
49. Vaikq pareigos: 
49.1. Buti mandagiems, draugiskiems, laikytis visuomeneje nusistovejusil! bendravimo ir elgesio 

normq. 

49.2. Derinti savo veiksmus ir norus su kitais vaikais ir Darzelio bei visuomenes interesais. 
49.3. Prisiimti atsakomyb~ uz netinkamcl savo elgesi. 
49.4. Gerbti savo tevus, kitus seimos narius, padeti ir globoti juos ligos ar kitos negalios atvejais, 

pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padeti silpnesniam ir artimui. 
49.5. Laikytis asmens higienos reikalaviml!, 
49.6. Laikytis ugdymo(si) sutarties Sc\_lygl!, Vidaus darbo tvarkos, Vaikl! elgesio taisyklil!, 
49.7. Tausoti, saugoti Darzelio inventoril!, zaislus ir kite\_ turtc\_. 
49.8. Nuolat lankyti Darzeli, 
50. Tevai (globejas) turi teis~: 
50.1. Laisvai pasirinkti valstybin~ savivaldybes, privacic\_ ikimokyklinio ugdymo istaigc\_. 
50.2. Nemokamai gauti informacijc:t apie Darzelyje vykdomas svietimo programas, taikomas 

ugdymo(si) formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas. 
50.3. Reikalauti, kad jl! vaikui butq teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ikimokyklinis 

(priesmokyklinis) ugdymas. 
50.4. Dalyvauti Darzelio savivaldos institucijl! veikloje, vaikl! ugdymo procese, teikti siiilymus 

del vaik\! ugdymo organizavimo, laiku gauti informacijc\_ apie vaiko ugdymo(si) sajygas ir 
pasiekimus. 

50.5. Naudotis Specialiojo ugdymo istatymo ir kitq istatyml! nustatytomis teisemis. 
50.6. Kreiptis i Darzelio vadovct prasant sudaryti sajygas papildomam vaikl! ugdymui. 
50. 7. Kartu su Darzelio pedagogais spr~sti apie vaiko leidimo i mokyklc\_ klausimc\_. 
51. Tevai (globejas) privalo: 
51.1 . Rupintis vaiko prieziura, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisetus interesus. 
51.2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sajygas seimoje, apsaugoti ji nuo smurto, 

prievartos ir isnaudojimo, uztikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintq sveikatc\_ ir nuolatos lankytq 
Darzeli, 

51.3. Bendradarbiauti su Darzelio vadovu, aukletoju ir kitais specialistais, teikianciais 
specialiajcl, pedagogin~, psichologin~ pagalbct sveikatos prieziuros specialistais, sprendziant vaiko 
ugdymo(si), sveikatos bei prieziuros klausimus. 

51.4. Nustatyta tvarka ir laiku atlyginti uz vaiko maitinimcl Darzelyje. 
51.5. Laikytis Darzelio vidaus darbo tvarkos. 
51.6. Mokyti vaikcl doros, mandagumo, atjautos, visuomeneje priimtq bendravimo norml!, sveiko 

gyvenimo budo, skatinti vaiko darbstumct pasitikejimcl savimi, atvirumcl, savarankiskumcl, 
iniciatyvumc\_ ir atsakomyb~. 

51. 7. Apie vaiko ligcl pranesti grupes aukletojui pirmcl ligos dien~ taip pat apie Darzelio 
nelankymcl del kit\! priezasciq. 

51.8. 6/7metq sulaukusi vaikcl, jei jis yra pakankamai subrend~s, leisti i mokyklc\_. 
51.9. Kontroliuoti ir, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesi, 
51.1 0. Tevai uz vaiko sveikatcl, saugumc\_ ir ugdymcl atsako istatyml! nustatyta tvarka. 
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51 .11. Uztikrinti vaiko parengimct mokyklai. l 
51.12. Atlyginti Darzeliui uz vaiko tycini Darzelio inventoriaus ar priemoniq su.girr~~~ttl. 
51.13. Atvykti i Darzelio ir gropes aukletojo kvieciamus tevq susirinkimus. 
52. Aukletojai turi teis~: 
52.1 . Laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkancius ikimokyklinio 

(priesmokyklinio) ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas. 
52.2. Kelti savo kvalifikacij~ persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacin~ kategorijct 

atitinkanti atlyginimct. 
52.3. Nemaziau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose, gaunant 

atlyginimo vidurki. 
52.4. Atostogauti istatymq numatyta tvarka ir naudotis Vyriausybes numatytomis lengvatomis. 
52.5. Teikti sifilymus del vaikl! ugdymo program\! reformos, jl! tobulinimo, pedagogl! 

kvalifikacijos kelimo. 
52.6. Dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologiskai, dvasiskai ir fiziskai saugioje aplinkoje. 
52.7. Dalyvauti Darzelio savivaldoje, teikti siulymus del istaigos veiklos tobulinimo. 
52.8. Burtis i visuomenines ir, profesines organizacijas, darbo grupes, skatinancias kelti 

kvalifikacijq, tobuleti. 
53. Aukletojai privalo: 
53.1. Laikytis Darzelio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagogines etikos normq tiek 

Darzelyje, tiek uz jo ribq. 
53.2. Siekti igyti daugiau dalykiniq, pedagoginiq, psichologiniq ziniq, kelti kvalifikacijct ir 

nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiajq poreikiq vaikais. 
53.3. Tobulinti ugdymo turini ir jo kaitct atitinkancias veiklos formas ir metodus, reikalui esant 

individualizuoti ugdomaji procesct. 
53.4. Tinkamai tvarkyti savo pedagogines veiklos dokumentus. 
53.5. Tinkamai pasirengti vaikl! ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos 

organizuoti. 
53.6. Ugdyti vaikl! dorines nuostatas, lavinti gebejimctjomis vadovautis gyvenime, propaguoti ir 

mokyti sveikos gyvensenos. 
53.7. Uztikrinti geros kokybes ugdymct. 
53.8. Teikti kvalifikuotct ir savalaik~ pagalbct specialiajl! poreikiq mokiniams. 
54.9. Padeti vaikams tenkinti jl! saviraiskos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei 

buitinius igudzius. 
53.10. Suteikti vaikui reikiamct pagalbq, pastebejus jo atzvilgiu taikomct smurtq, prievartq, 

seksualini ar kitoki isnaudojimct ir apie tai informuoti Darzelio vadovct bei tevus (globejv. 
53.11. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebeti vienas kito organizuojamct 

veiklct. 
53.12. Bendradarbiauti su Darzelio savivaldos institucijomis. 
53.13. Vykdyti tikslict vaikq lankomumo apskaitct. 
53.14. Nuolat informuoti tevus (globejv apie vaiko ugdymo(si) poreikius ir pasiekimus, jo 

elgesi, neatideliojant issiaiskinti Darzelio nelankymo priezastis. 
53.15. Bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo seima. 
53 .16. Rupintis vaikl! asmenybiniu ir socialiniu ugdymu, jq branda. 
54. Pedagogas (aukletojas, meninio ugdymo pedagogas ir kiti ugdymct organizuojantys asmenys) 

yra atsakingas uz ugdymo programos vykdymq, vaikq sveikatct ir gyvy~ jo organizuotos veiklos 
metu. 

55. Aukletojas, neatliekantis savo_ pareigl! arba jas atliekantis netinkamai, atsako Darbo kodekso 
nustatyta tvarka. · 

56 Kitq, pavieniq Darzelio darbuotojl! teises, pareigas ir atsakomyb~ reglamentuoja jq 
pareigybil! aprasymai ar profesines veiklos nuostatai. 
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VII. SA VIV ALDA \~- --j 
57. Darzelio taryba - auksciausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telk] 'O 

I 
sPo1:1o ~ iniq 

tevus (globejus) ir pedagogus istaigos veiklos tikslams igyvendinti ir uzdaviniams spr<csti. Tarybos 
veikloje lygiomis teisemis gali dalyvauti ir steigejo, vietos bendruomenes, remejq atstovai. 

58. Darzelio taryb~ sudaro 9 nariai. 
59. Darzelio tarybos pirminink~renka tarybos nariai. Direktorius negali buti tarybos pirmininku. 
60. Darzelio taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pacia tvarka kaip ir renkama. 
61. Tevus i Darzelio taryb~ renka visuotinis teVl! susirinkimas, pedagogus - pedagogq taryba, 

kitus narius sifilo - steigejas, visuomene, remejai. 
62. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 visq nariq. Nutarimai priimami 

dalyvaujanciq nariq balsq dauguma. Tarybos posedziai saukiami esant reikalui, bet ne reciau kaip 
vien~ k~ per ketvirti. Tarybos posedzius saukia pirmininkas pagal poreiki, inicijuoti gali ir 
Darzelio direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo 
reglamentu, posedziai yra protokoluojami. 

63. Darzelio tarybos nariai uz savo veikl~ atsiskaito juos rinkusiems bendruomenes nariams ir 
k~ per metus visuotiniame Darzelio bendruomenes susirinkime. 

64. Darzelio tarybos nutarimus, priestaraujancius istatymams ar kitiems norminiams teises 
aktams, Darzelio direktorius ar steigejas tarybai siiilo svarstyti is naujo, o jai tokiq sprendimq 
nepakeitus, gincas sprendziamas istatymq nustatyta tvarka; 

65. Darzelio taryba: 
65.1. Numato Darzelio veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jq pakeitimams, 

papildymams, vidaus darbo tvarkai, vaikq ugdymo (taip pat ir papildomo ugdymo) organizavimo 
tvarkai. 

65.2. Inicijuoja Darzelio, vaikq tevq ir visos bendruomenes bendradarbiavimq_. 
65.3. Svarsto Darzelio pajamq ir islaidq S<llllat\, planuoja ir kontroliuoja jq paskirstyml:l, priziuri 

Darzelio finansin<c veiklq_. 
65.4. Svarsto Darzelio strukturos keitimo klausimus. 
65.5. Teikia siiilymus del Darzelio darbo tobulinimo, saugiq darbo, vaikq ugdymo ir globos 

saj.ygq sudarymo, talkina formuojant Darzelio materialinius ir intelektualinius isteklius. 
65.6. Gali sustabdyti kitq Darzelio savivaldos institucijq sprendimq igyvendiniml:l, kol jq 

teisetum~ istirs kompetentingos institucijos. 
65.7. Teikia siiilymus del Darzelio vadoVl! atestacijos. 
65.8. Sprendzia kitus svarbiausius Darzelio veiklos klausimus. 
66. Pedagogq taryba - nuolat veikianti Darzelio savivaldos institucija, skirta vaikq ugdymo 

klausimams spr<csti. Jq_ sudaro Darzelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei kiti 
Darzelyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologas. Pedagogq taryba sudaroma 
direktoriaus isakymu. 

67. Pedagogq tarybai vadovauja Darzelio direktorius. Pedagogq tarybos sekretoriq renka taryba 
kiekvienq mokslo metq pradzioje. • 

68. Pedagogq tarybos posedziai saukiami (saukia direktorius) ne reciau kaip vien~ k~ per 
ketvirti. I posedzius gali buti kvieciami ir kitq Darzelio savivaldos institucijq atstovai. Prireikus gali 
buti kvieciamas neeilinis pedagogq tarybos posedis. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 
tarybos nariq. Taryba dirba pagal jos patvirtin~ darbo reglament\, posedziai protokoluojami. 

69. Pedagogq tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujanciq nariq balsq dauguma. 
70. Pedagogq taryba: 
70.1. Aptaria praktinius vaikq ugdymo organizavimo klausimus. 
70.2. Analizuoja Darzelio ugdymo proces~ ir numato sio proceso tobulinimo biidus. 
70.3. Analizuoja Darzelio veiklos ir ugdymo programq realizavim~. 
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70.4. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkanciai Darzelio veiklos 
savivaldybes svietimo nuostatas (strategini_ svietimo planaj. 

70.5. Teikia siiilymus del Darzelio vadovq atestacijos. t ·· · · ' .~ 
70.6. Skatina naujoviq paieskcl. ir gerosios patirties sklaidcl.. 4~

01 0 
~~ 

70.7. Kartu su Darzelio asmens~sveikatos prieziuros specialistu (slaugytoju) spre RsPo~ 

sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. 
70.8. Numato bendradarbiavimo su vaikq tevais ir visuomene kryptis. 
70.9. Sprendzia kitus su vaikq ugdymu ir aukletojq veikla susijusius klausimus. 
71. Metodine taryba - savivaldos institucija skirta Darzelio metodinei veiklai organizuoti. 
72. Metodine taryba sudaroma direktoriaus isakymu is patyrusiq, aukstesn~ kvalifikacin~ 

kategorijcl. ir metodinio darbo patirties turinciq aukletojq bei kitq specialistq. 
73. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
74. Metodine taryba veikia pagal jos patvirtin~ darbo reglamen~. 
75. Savivaldos institucijq nutarimai gali buti iforminami Darzelio direktoriaus isakymu ir yra 

privalomi visai bendruomenei. 
76. Darzelyje veikia grupiq vaikq tevq komitetai. Jie renkami grupiq tevq susirinkime kiekvienq 

mokslo metq pradzioje (rugsejo men.) is trijq asmenq. Tevq komitetai bendraudami su grupiq 
aukletojais padeda spr~sti gropes veiklos ir vaikq auklejimo klausimus. 

77. Visuotinis Darzelio vaikq tevq susirinkimas saukiamas direktoriaus iniciatyva 1-2 kartus per 
metus arba 1/5 tevq reikalavimu. 

VIIl. V ALDYMAS 

78. Darzeliui vadovauja direktorius. Direktorius i darhcl. priimamas atviro konkurso tvarka, 
vadovaujantis Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais 
pretendentams. Direktoriq, laimejusi atvircl. konkurscl, i darhcl. priima Vilniaus savivaldybes 
administracijos direktorius ir sudaro su juo darbo sutarti Darbo Kodekso nustatyta tvarka. 

79. Direktorius: 
79.1. Telkia Darzelio bendruomen~ Svietimo istatymo numatytoms nuostatoms, ugdymo 

tikslams ir uzdaviniams igyvendinti, Darzelio veiklos programai ir strateginiam planui vykdyti. 
79.2. Vadovauja Darzelio pedagogq tarybai, analizuoja ugdymo procescl. ir teikia svarstymui jo 

tobulinimo budus. 
79.3. Kartu su Darzelio bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos program!\, strategini_ 

planll, nuostatus, vidaus darbo tvarkcl, metq veiklos ataskai~ ir teikia pritarti Darzelio tarybai. 
79.4. Aiskina Darzelio bendruomenes nariams valstybin~ bei Vilniaus savivaldybes svietimo 

politikll, numato visuomenes poreikius atitinkancius Darzelio veiklos tikslus, inicijuoja veiklos 
programq ir projektq rengimcl, organizuoja jq vykdymcl. . 

. 79.5. Kuria ir puoseleja demokratinius Darzelio bendruomenes nariq santykius. 
79.6. Rupinasi aukletojq ir kitq pedagogq profesines kvalifikacijos kelimu, sudaro s~ygas ir 

skatina juos atestuotis. 
79.7. Bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), vaiko teisiq apsaugos tarnyba, Darzelio 

remejais, visuomene. Kuria palankicl. socialin~, kulturin~ ir psichologin~ apl~. 
79.8. Rupinasi Darzelio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais istekliais, racionaliu jq 

panaudojimu. 
79.9. Sudaro Scl.lygas specialiosios pedagogines pagalbos teikimui. 
79.1 0. Sudaro rnetin~ Darzelio pajamq ir islaidq SclIIlatl\, teikia jcl. istaigos tarybai pritarti. 
79.11 . Skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams Darbo Kodekso nustatyta tvarka. 
79 .12. Vadovaudamasis Darbo Kodeksu priima ir atleidzia is darbo pedagogini ir technini 

personalcl.. 
79 .13. Sudaro s~ygas V alstybines svietimo prieziuros institucijq, Vilniaus savivaldybes 

administracijos Svietimo skyriaus specialistams, mokytojq ir vadovq atestacijos komisijq nariarns 
stebeti Darzelio ir aukletojq veiklcl_. 
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79.14. Imasi priemoniq, kad laiku biitq suteikta pagalba vaikui, kurio atzvil · 
s~urtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobiidzio isnaudojimas ir apie ! 
swnteresuotas institucijas, tevus (globejus). ~-

79 .15. Atstovauja Darzeli kitose institucijose, palaiko rysius su svietimo valdymo.~~,..~.ttn:ij6i 
79 .16. Kontroliuoja Darzelio darbuotojq veiklct. 
79.17. Vykdo kitas pareigybes aprasyme numatytas funkcijas. 
79.18. Atsako uz vadybiniq funkcijq paskirstymll, uz nuveiktct darbct atsiskaito Darzelio 

bendruomenei ir steigejui (Savivaldybes Svietimo skyriui), visuomenei. 
79.19. Atsako uz istatymq ir etikos normq laikymll5i Darzelyje. 
79.20. Direktorius atsako uz visct Darzelio veikl<\, uztikrina, kad nebiitq vykdomi moksliniai 

band~ai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti vaikq gyvybei, sveikatai, normaliai asmens 
brandai. 

80. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 
. 8?. l. Dir~ktoriaus pavaduotojas ugdymui telkia Darzelio bendruomen~ Lietuvos valstybes ir 

V11niaus sav1valdybes svietimo politikos igyvendinimui. 
80.2. Dalyvauja rengiant pedagogines veiklos istaigoje metini ir strategini planus, projektus, 

programas ir dalyvauja jq vykdyme. 
80.3. Nuolatos, pagal priskirtas funkcijas, stebi strateginio, metinio veiklos planq, Darzelio 

tarybos, pedagogq tarybos nutariml! vykdymct. 
80.4. Teikia konsultacijas aukletojams ir tevams, organizuoja pedagogini tevq (globejq) 

svietimct. 
80.5. Sistemingai vykdo pedagoginio proceso priezifircl Darzelyje . 

. . . . 80.6. Numato vaikq ugdymo s<\_lygq sudarymct ir gerinimct. 
80.7. Teikia rekomendacijas, siiilymus ugdancios aplinkos kiirimui. 
80.8. Organizuoja aukletojq, sveikatos prieziiiros specialistq ir papildomo ugdymo pedagogq 

sctveikcl bendrame Darzelio vaikq ugdymo kontekste . 

. ... 80.9. Organizuoja metodini darbll_ Darzelyje, skatina aukletojus ir kitus pedagogus 
savarankiskam profesiniam tobulejimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi. 

80.10. Analizuoja ir vertina ugdymo proces~ Darzelyje, ugdymo rezultatus, kontroliuoja ir, 
reikalui esant, koreguoja bendrojo ir papildomo ugdymo derm~. 

80.11. Teikia profesin~ pagalbct aukletojams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei 
tobulinimo klausimais. 

80.12. Stebi, analizuoja ir apibendrina aukletojll veikl<\, inicijuoja ugdymo programq ir projektq, 
ugdymo priemoniq rengim<\, naujll ugdymo formll ir metodll igyvendinimct. 

80.13. Organizuoja vaikll ugdimosi ir elgesio stebejim<\, reikalui esant kreipiasi arba nukreipia 
vaikq tevus (globejaj i Vilniaus miesto psichologin~- pedagogin~ tarnybct konsultacijai. 

80.14. Koordinuoja Darzelio Metodines tarybos veiklct. 
80.15. Dalyvauja rengiant individualias ugdymo programas. 
80.16. Inicijuoja aukletojq sociokultiirini bendradarbiavimctmikrorajone, mieste, salyje. 
80.17. Dalyvauja Darzelio ivaizdzio kiirime, bendradarbiavime su kitomis ugdymo istaigomis, 

mikrorajono bendruomene. 
80.18. Veda aukletojq ir kitq pedagogq darbo laiko apskaiU\_. 
81. Direktoriaus pavaduotojas iikio reikalams: 
85.1. Organizuoja ir uztikrina Darzelio pastatl.l, patalpq ir teritorijos tinkamct priezifircl bei 

apsaugct. 
85.2. Paskirsto techninio personalo darbuotojams darbus pagal pareigybiq aprasymus. 
85.3. Tikrina apsvietimo, sildymo, vedinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitq Darzelyje 

esanciq sistemq biikl~, salina jq gedimus ir uztikrina normalq funkcionavimct. 
85.4. Instruktuoja ir kontroliuoja, kaip Darzelio darbuotojai laikosi saugos darbe, priesgaisrines 

saugos, higienos reikalavimq. 
85.5. Laikinai nusalina technini darbuotojll_ nuo darbo, jeigu darbo metu jis yra neblaivus, 

apsvaig~s nuo narkotikq ar kitq toksiniq medziagq. 
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. 8_5 .6. ~~tus d~b~ saj.ygoms ar procesui, informuoja darbuotojus apie pavof. ;, 
Ir kitus nz1kos ve1ksruus darbo vietose ir jq_ poveiki sveikatai. i 

85.7: ~u?lat vy~do Darzelio pastatq_ ir patalpq prieziiirct pagal saugos daro ~~ 
saugos Ir hig1enos reikalavimus. 

85.8. Dalyva_uja rengiant D~eli~projektus, programas, planus bei pajamq-islaidq_ S<lffiatct. 
85.9_. ~u~en?'~s su Darzeho vadovu, organizuoja ir paskirsto patalpq_ remonto darbus 

kontrohuoJa J\J. eigct. ' 

. 8~.l_O. Vadova_uja_t~chninio_ personalo darbuotojams, apriipina juos reikiamomis medziagomis, 
irankirus, valymo Ir hig1enos pnemonemis. 

85.11 . Jesko remejq_ Darzelio materialines hazes stiprinimui. 
85.12. Organizuoja ivairias talkas, geranoriskct tevq_ pagalbcl, tvarkant Darzefi ar jos aplinkct. 

. 85. 13_. T~~ko Darzelio materialiniq_ vertybiq_ buhalterin~ apskaitcl, nustatyta tvarka atlieka jll 
mventonzac1Jcl, nurasymcl, uztikrina apsaugcl_. 

85.14. Sudaro techninio personalo darbuotojams darbo grafikus, skiria pavadavimus techninio 
personalo darbuotojq_ ligos, atostogq_ metu. 

85 .15 Dalyvauja rengiant darbuotojq_ saugos instrukcijas. 
85.16. Organizuoja Darzelio apriipinimct baldais, inventoriumi, kanceliarinemis ir kitomis 

priemonemis, jq_ apsaugcl ir savalaiki remontcl. 
85.17. Kontroliuoja, kad gaunamos prekes, materialines vertybes atitiktq_ technines scl_lygas ir 

standartus. 
85 .18. Laiku ir teisingai uzpildo b'ei sutvarko Darzelio dokumentq_ plane numatytus dokumentus. 
85.19. Atlieka kitus laikinus direktoriaus pavedimus. 

IX. PRIEMIMAS I DARB;\ IR APMOKEJIMAS UZ DARB;\ 

86. Direktoriaus pavaduotojcl_ ugdymui (priimant i darbct suderinama su Svietimo skyriumi), 
pedagogini ir kitct personalct priima i darbct ir atleidzia is jo Darzelio direktorius istatymq_ nustatyta 
tvarka. 

87. Pedagoginiai darbuotojai i darbct gali biiti priimami atviro konkurso tvarka. Konkurso tvarkct 
ir saj.ygas tvirtina Darzelio direktorius. 

88. Darbuotojams apmokejimo uz darbct tvarkct ir dydi nustato istatymai, Vyriausybes nutarimai, 
Svietimo ir mokslo ministerijos norminiai teises aktai. 

89. Ugdomaji darbct Darzelyje turi teis~ dirbti tik atitinkamct pedagogini issilavinimct turintys 
ikimokyklinio ugdymo specialistai, atitinkantys Svietimo istatyme numatytus reikalavimus. 

X. A TEST ACIJA, KV ALIFIKACIJOS KELIMAS 

90. Darzelio direktorius ir pedagogai atestuojami Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta 

tvarka. 
91. Darzelio dire~orius kru:tu_ ~u _pe~a~ogq_ ~ba ~udaro perspektyvines aukletojq_ atestavimo 

programas ir jas sudenna su ste1geJu ~Sv1et~?10 s~1~1). . . v• • • 

92. Darzelio mokytojai savo kvahfikac1Jct gal1 kelt1 savarank1skai arba nemaz1au kaip 5 d1e~as 
per metus dalyvaudami kvalifikacijos kelimo renginiuose steigejo nustatyta tvarka, uz tel laikct 

gaunant vidutini darbo uzmokesti 
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XI. DARZELIO RYSIAI 
~ 

93. Darzelis yra pavaldus steigejui (Svietimo skyriui) bei vykdo Svietirno ir o · ·st 
isakymus ir kitus norminius teises aktus. 'llfo tA sro110 t;i~ 

94. Darzelis bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenirnis ( 
sveikatos, kultiiros, sporto, mokslo, svietimo, teisesaugos, vaiko teisiq apsaugos institucijornis ir 
kt.), vietos bendruomenes nariais, gali dalyvauti ivairiose programose ir projektuose. 

95. Darzelis gali bendradarbiauti su analogiskomis uzsienio saliq institucijomis, savo 
kompetencijos ribose sudaryti sutartis del pasikeitimo pedagogais, bendrq renginiq organizavimo ir 
kt., vadovaudamasi veikianciais istatymais gali stoti i tarptautines organizacijas, dalyvauti 
tarptautinese programose ir projektuose. 

XII. DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA 

96. Darzelio veikll\_priziiiri steigeJas (Vilniaus savivaldybes administracijos Svietimo skyrius). 
97. Valstybin~ Darzelio veiklos priezifirll (valstybines svietimo politikos igyvendinimaj atlieka 

Svietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus apskrities virsininko adrninistracijos Valstybines svietimo 
prieziuros skyrius. 

98. Darzelio finansines veiklos kontrol~ vykdo steigejas ir valstybes igaliotos kontroles 
institucij os. 

99. Vidini veiklos isivertiniml\_ (vidaus auditaj atlieka pats Darzelis. 

XIII. TURTAS, LESV SAL TINIAI m JV NAUDOJIMAS 

100. Darzelis patikejimo teise valdo, naudojasi ir istatyml! nustatyta tvarka disponuoja jai 
paskirta zeme, Savivaldybes (ar valstybes) pastatais, finansiniais istekliais, inventoriumi bei 
ugdymo priemonemis. 

101. Darzelis islaikomas Vilniaus savivaldybes biudzeto lesomis pagal asignavimq valdytojo 
patvirtintl\_ Sl\_lllatl\_ ir daliniu vaikl! tevq mokesciu. 

102. Darzelis yra paramos gavejas, gali steigti paramos fond!\_. 
103. Darzelis gali tureti nebiudzetinil! lesq. Jas sudaro patalpq nuomos mokestis, fiziniq ir 

juridiniq asmenq parama, pajamos, gautos uz papildomas paslaugas ir kitos teisetai igytos lesos. 
104. Darzelio finansines operacijas vykdo darzelio buhalteris. 

XIV. ARCHYV AS IR RASTVEDYBA 

105. Darzelio archyvo vedimo ir rastvedybos tvarkl\_ reglamentuoja Dokumentq ir archyvq 
istatymas, tarptautinis standartas ISO 15489-1 :2001 , Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles, 
Dokumentq rengimo taisykles, Bendrojo lavinimo mokykll! dokumentq saugojimo terrninq rodykle. 

106. Darzelio rastvedybl\_ ir archyvl\_ tvarko etatiniai darbuotojai (sekretorius ar archyvaras). 

XV. NUOSTATV TVIRTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS 

107. Darzelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, pritarus Darzelio tarybai, tvirtina steigejas. 
108. Darzelio nuostatai keiciami, papildomi direktoriaus, tarybos ar steigejo iniciatyva, 

Darzelio tarybai pritarus. 
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XVI. DARZELIO REGISTRA VIMAS \ r • • : ~ ~: 

~Mo ~~ 
109. Darzelis iregistruojarnas, perregistruojarnas ir isregistruojarnas juridiniq 'R 1stre 

istatymq nustatyta tvarka. 

XVII. DARZELIO PERTV ARKYMAS, REORGANIZA VIMAS ARP ABAIGA ... 

110. Darzelis pertvarkomas, reorganizuojarnas ar likviduojarnas steigejo iniciatyva Civilinio 
Kodekso ir kit'l! norminiq teises ak11! nustatyta tvarka. 

111 Apie Darzelio pertvarkym~ reorganizavimq_ ar likvidavimq_ direktorius istatymq nustatyta 
tvarka privalo pranesti darbuotojarns ir vaikq tevarns. 

SUDERINTA 
Darzelio tarybos 2007 -01 -10 posedyje, 
protokolo Nr. 1 

~,-- Janina Gaufiene 

... ~.:..4 ,{,t(r/4-~•ty ~
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PATVIRTINTA 

Vilniaus savivaldybes 
Svietimo skyriaus vedejo 
2001 m. men. d. 
isakymuNr. 

Vilniaus "Zilvinelio" lopselio-darzelio nuostatq pakeitimas 

Nuostatq V skyriaus 38 punkat_ pakeisti ir ji formuluoti taip: ,,Darzeliui vadovauja 
direktorius. Direktorius yra valstybes tarnautojas - istaigos vadovas. Direktorius i pareigas 
priimamas atviro konkurso budu penkeriq metq laikotarpiui, vadovaujantis Valstybes tamybos 
istatymu bei Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais 
pretendentams. Direktoriq, laimejusi atvir~ konkurs~ i darb~ priima Vilniaus savivaldybes 
administratorius ir sudaro su juo terminuo~ darbo sutarti. Direktoriq skatina, skiria nuobaudas 
bei atleidzia is valstybes tamybos Vilniaus savivaldybes administratorius." 

Pritarta Vilniaus "Zilvinelio" lopselio-darzelio tarybos posedyje 2001 m. kovo 6 d. Protokolo 
Nr.2 

Darzelio tarybos pirmininke Gene Stunzeniene 

Janina Gauciene 


