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MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIO TARYBOS
NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Darželio tarybos nuostatai apibrėžia darželio tarybos veiklą.
2. Darželio taryba – aukščiausia Darželio savivaldos institucija, teikianti auklėtinių tėvus
(vaiko globėjus), pedagogus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos uždaviniams
spręsti.
3. Darželio taryba sudaro 7 nariai: 2 tėvai, 3 pedagogai, 2 aptarnaujančio personalo
darbuotojai.
4. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais
įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei
steigėjo norminiais aktais ir Mažeikių r. Tirkšlių darželio nuostatų pagrindu parengtais Darželio
tarybos nuostatais.
II. DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS IR STRUKTŪRA
5. Darželio taryba:
5.1. tvirtina tarybos veiklos reglamentą;
5.2. numato darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;
5.3. pritaria darželio strateginiam planui ir metinei veiklos programai;
5.4. aprobuoja įstaigos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą, audito ataskaitas,
padeda nustatyti (prireikus) ugdymo organizavimo tvarką;
5.5. aptaria siūlymus dėl papildomos tėvų (globėjų, rūpintojų) inicijuotos veiklos, renginių
organizavimo, programų, projektų rengimo;
5.6. telkia bendruomenę darželio uždaviniams spręsti;
5.7. inicijuoja darželio, šeimos ir kitų socialinių partnerių bendradarbiavimą;
5.8. svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą;
5.9. inicijuoja lėšų paiešką ir kaupimą, kontroliuoja jų panaudojimo tikslingumą;
5.10. svarsto darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
5.11. teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo sąlygų
sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius ir intelektualinius išteklius;
5.12. deleguoja atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisijos
sudėtį;
5.13. teikia siūlymus dėl įstaigos darbuotojų skatinimo;
5.14. vykdo kitais teisės aktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas.
5.15. vertina darželio administracijos veiklą, pritaria darželio vadovų atestavimuisi.
6. Darželio tarybą sudaro: tėvai, pedagogai ir aptarnaujančio personalo darbuotojai.
7. Darželio taryba renkama dvejiems metams.
8. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į tarybą siūlo darželio visuotinis tėvų susirinkimas,
pedagogus – mokytojų taryba, kitus darbuotojus – visuotinis darbuotojų susirinkimas.

9. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru (sprendžia pati taryba)
balsavimu pirmame tarybos posėdyje. Tarybos pirmininku negali būti darželio direktorius.
10.Taryba dirba vadovaudamasi savo veiklos reglamentu, patvirtintu kiekvienos kadencijos
pirmame tarybos posėdyje.
11.Darželio taryba apie savo veiklą atsiskaito kartą per metus visuotiniame tėvų (globėjų)
susirinkime.
12.Darželio taryba gali dalyvauti kitų darželio savivaldos institucijų veikloje.

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
13. Darželio taryba posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti
sušauktas neeilinis tarybos posėdis.
14. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami
dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Darželio
nutarimus, kurie prieštarauja įstaigos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo darželio
tarybai svarstyti iš naujo. Darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta
tvarka.
15. Darželio taryba renka vieną savo narį sekretoriumi mokslo metams.
16. Darželio tarybos nutarimus gali sustabdyti ir atšaukti Švietimo skyrius.
17. Į tarybos posėdžius gali būti kviečiami darželio direktorius, kiti asmenys ir dalyvauti
kviestinio nario teisėmis.
18. Darželio tarybos posėdžio metu surašomas protokolas, kurį pasirašo Darželio tarybos
pirmininkas ir sekretorius.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Darželio taryba likviduojama uždarius darželį.
20. Bylos, kurias veda Darželio taryba, įrašomos į darželio bylų nomenklatūrą ir
perduodamos saugoti į darželio archyvą. Raštvedyba tvarkoma darželio nustatyta tvarka.
21. Šią tvarką įsakymu tvirtina Darželio direktorius.
________________________________________________

