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 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ TARYBOS NUOSTATAI 
  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ (toliau – Darželio) tarybos nuostatai nustato 

tarybos statusą, funkcijas, veiklos ir darbo organizavimo tvarką.  

2. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos 

institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam 

lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius 

klausimus.  

3. Darželio Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto Savivaldybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais 

nuostatais.  

 

II SKYRIUS 

DARŽELIO TARYBOS, STATUSAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

4. Darželio Taryba yra aukščiausioji Darželio savivaldos institucija.  

 5. Taryba: 

5.1. teikia siūlymus dėl Darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

5.2.  pritaria Darželio Strateginiam planui, Metiniam veiklos planui, kitiems Darželio veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Darželio direktoriaus; 

5.3. teikia Darželio direktoriui siūlymus dėl Darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, 

Darželio vidaus struktūros tobulinimo;  

5.4. svarsto Darželio lėšų naudojimo klausimus; 

5.5. išklauso Darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus Darželio 

direktoriui dėl Darželio veiklos tobulinimo;  

5.6. teikia savininkui siūlymus dėl Darželio materialinio aprūpinimo; 

5.7. svarsto kitų Darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir Darželio bendruomenės 

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Darželio direktoriui; 

5.8. teikia siūlymus dėl Darželio veiklos tobulinimo, saugių vaikų ugdymo(si) ir darbuotojų 

darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

5.9. svarsto Darželio direktoriaus teikiamus klausimus. 
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III SKYRIUS 

DARŽELIO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

6.  Taryba renkama dvejiems metams.  

7.  Tarybą sudaro 9 nariai.  

8. Į Tarybą 3 atstovus deleguoja tėvai (globėjai), 4 mokytojai, 2 darbuotojai: tėvus (globėjus) 

deleguoja Tėvų paramos ir pagalbos darbo grupės narių susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, 

kitus darbuotojus – Darželio darbuotojų susirinkimas.   

9. Darželio Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Direktorius negali būti Tarybos 

pirmininku. Pirmininkui atsistatydinus, Darželio Tarybos nariai renka naują pirmininką. 

10. Darželio Tarybos veikla organizuojama pagal Darželio Tarybos patvirtintus Tarybos 

nuostatus. 

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

priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  

12. Tarybos posėdžiai yra šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. 

Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas, iniciuoti gali ir Darželio direktorius arba Tarybos nariai. Taryba 

dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu. Posėdžiai yra protokoluojami, arba esant reikalui, 

daromi garso įrašai. Protokolą ir/ar garso įrašą įrašo posėdžio sekretorius. Protokolą pasirašo Darželio 

Tarybos pirmininkas ir sekretorius. 

13. Darželio Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Darželio tarybos 

posėdyje.  

14. Darželio Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.  

15. Darželio Tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės 

aktams Darželio direktorius ar steigėjas Tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o tokių sprendimų nepakeitus, 

sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

DARŽELIO TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ,  

POSĖDŽIO DALYVIAI 

16. Apie Darželio Tarybos posėdį bendruomenei paskelbiama Mėnesio veiklos plane ne 

vėliau nei prieš 3 darbo dienas. Tarybos nariams posėdžio data pranešama prieš 5 darbo dienas. Tuo 

atveju, kai Darželio Tarybos pirmininkas nusprendžia sukviesti posėdį skubos tvarka – ne vėliau kaip 

likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios. 
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 17. Darželio Tarybos posėdžio darbotvarkę, kurią parengia pirmininkas pagal Tarybos narių 

ir direktoriaus pasiūlytus klausimus, turi susipažinti Tarybos nariai likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo 

pradžios.  

 18. Darželio Tarybos darbotvarkėje nurodomas kiekvieno svarstomo klausimo pavadinimas. 

 19. Darželio Tarybos posėdžius, iš anksto suderinus ir pritarus Darželio Tarybai gali stebėti 

tėvų, pedagogų ir vietos bendruomenės atstovai. 

 20. Darželio taryba, ruošdamasi priimti ar priėmusi protokolinį sprendimą, gali pašalinti iš 

posėdžio asmenis, kliudančius dirbti. 

 

V SKYRIUS 

SVARSTYMO EIGA 

 

 21.   Svarstomam darbotvarkės klausimui pateikiamas nutarimas.  

 22. Sprendimai priimami Darželio Tarybos posėdžiuose atviru balsavimu, posėdyje 

dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, posėdžio pirmininkui paklausus, ar yra prieštaraujančiųjų. 

Jeigu prieštaraujančiųjų nėra, posėdžio pirmininkas paskelbia „Priimta vienbalsiai". Jeigu yra bent 

vienas prieštaraujantysis, balsų daugumai nustatyti Tarybos pirmininkas ir nariai pakelia rankas. Šiuo 

atveju balsus suskaičiuoja posėdžio pirmininkas. Jei suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio 

pirmininkas paskelbia „Priimta“, jeigu daugumos nėra – „Nepriimta“. Taip pat skaičiuojama, kas 

balsavo „prieš“ ar „susilaikė“. Balsuojant dėl Darželio Taryboje iškeltų klausimų ir priimant nutarimą 

bei balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinis sprendimo balsas priklauso Darželio Tarybos pirmininkui. 

 23. Sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jei pačiuose sprendimuose ar įstatymuose 

nenustatyta kita jų įsigaliojimo data. 

 

VI SKYRIUS 

BENDRUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

 24.   Darželio interneto tinklapyje skelbiama Darželio Tarybos posėdžių darbotvarkė. 

 25. Darželio informaciniame stende skelbiami Darželio Tarybos posėdžių priimti nutarimai. 

 

 

 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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 26. Darželio Tarybos nuostatai keičiami ir pildomi, keičiant ar pildant Darželio Nuostatus, 

darželio Mokytojų tarybos, Darželio Tarybos ir darbuotojų bendruomenės narių iniciatyva. 

______________________________________ 

 

 

Pritarta 

Mokytojų tarybos posėdyje  

2020-09-30  

Protokolas Nr. MT-2 

 


