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VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „LOKIUKAS“
ĮSTAIGOS TARYBOS SUDARYMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA

BENDROS NUOSTATOS

1.

Ši tvarka nustato įstaigos tarybos sudarymą, veiklos turinį ir darbo organizavimą.

2.

Darželio-mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto darželio-mokyklos

veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą darželio-mokyklos „Lokiukas“
nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuotinę
darželio-mokyklos valdymo priežiūrą.
3.

Darželio-mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis

telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus
svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.
ĮSTAIGOS TARYBOS SUDARYMAS
4. Darželio-mokyklos tarybą sudaro 8 nariai.
5. Taryba renkama remiantis demokratiškumo principais.
6. Darželio-mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti
tarybos pirmininku.
7. Darželio-mokyklos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip
ir renkama.
8. Tėvus į darželio-mokyklos tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, taip pat tėvai turi
teisę patys save siūlyti į tarybos narius. Pedagogus į darželio-mokyklos tarybą siūlo pedagogų taryba,
kitus narius siūlo steigėjas, visuomenė, rėmėjai. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3
visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant
reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Pasiskirsčius balsams po lygiai, lemiamą balsą turi
tarybos pirmininkas.
Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

9. Šaukti susirinkimus turi teisę – pirmininkas, sekretorė arba 1/3 tarybos narių. Esant
reikalui tarybos posėdį turi teisę šaukti darželio-mokyklos vadovas.
10. Tarybos posėdyje dalyvauja tarybos nariai. Tarybos posėdyje, be balsavimo teisės, taip
pat turi teisę dalyvauti darželio administracija bei darželio bendruomenės nariai. Taip pat į tarybos
posėdį gali būti šaukiami visuomeninių organizacijų atstovai, ekspertai, savivaldybės atstovai.
11. Nurodyti datą nuo kada veikia nauja darželio-mokyklos „Lokiukas“ įstaigos taryba.
12. Bendruomenė renka demokratišką darželio-mokyklos „Lokiukas“ įstaigos tarybą.

TARYBOS FUNKCIJOS
13. Darželio-mokyklos taryba:
13.1. Numato darželio-mokyklos veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria darželiomokyklos „Lokiukas“ nuostatams, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai;
13.2. Inicijuoja šeimos ir darželio-mokyklos bendradarbiavimą;
13.3. Svarsto darželio-mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų
paskirstymą, prižiūri darželio-mokyklos finansinę veiklą;
13.4. Svarsto darželio-mokyklos valdymo struktūros keitimo klausimus;
13.5. Teikia siūlymus dėl darželio-mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų
ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio-mokyklos materialinius ir
intelektualinius išteklius;
13.6. Galima sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų
teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
13.7. Teikia siūlymus dėl darželio-mokyklos vadovų atestacijos;
13.8. Tarybos nutarimai gali būti įforminami darželio-mokyklos direktoriaus įsakymu ir yra
privalomi visai bendruomenei.
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