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VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO “SPYGLIUKAS” 

DARŽELIO TARYBOS  

N U O S T A T A I 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti 

ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus 

svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. 

2. Darželio tarybą sudaro 8  - 10 narių . (į posėdžius, svečių teisėmis, gali būti 

kviečiami darželio grupių tėvelių aktyvų nariai) 

3. Darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti tarybos 

pirmininku. 

4. Darželio taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir 

renkama. 

5. Tėvus (globėjus) į Darželio tarybą siūlo visuotinis tėvų (globėjų) susirinkimas, 

pedagogus – pedagogų taryba, kitus narius – steigėjas, visuomenė, rėmėjai. 

6. Tarybos posėdį organizuoja – pirmininkas. 

6.1 Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. 

6.2 Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.  

6.3 Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 

ketvirtį.  

6.4 Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami įvairiose platformoje arba kitaip 

nusprendus tarybos nariams.   

6.5 Kiekvienas posėdis užtvirtinamas protokolu, prie kurio pridedamas dalyvių 

sąrašas. 



7. Darželio tarybos nariai už savo veiklą  atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams kartą per metus(bendra ataskaita) visuotiniame Darželio bendruomenės 

susirinkime. Ataskaitą, bendruomenės susirinkime pristato Tarybos pirmininkas 

ir/arba sekretorius. 

8. Darželio tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams 

teisės aktams, Darželio direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai 

tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka; 

 

II. DARŽELIO TARYBOS FUKCIJOS 

9.  Darželio taryba numato Darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria 

Darželio nuostatams, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai;   

10.  Darželio taryba inicijuoja šeimos ir Darželio bendradarbiavimą; 

11. Svarsto Darželio pajamų ir išlaidų metinę sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų 

paskirstymą,  iš dalies prižiūri Darželio finansinę veiklą: 

11.1 Svarsto Darželio struktūros keitimo klausimus; 

11.2 Teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų 

ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio 

materialinius ir intelektualinius išteklius; 

11.3 Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų  

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos; 

11.4 Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų, mokytojų atestacijos; 

12 Tarybos nutarimai gali būti įforminami Darželio direktoriaus įsakymu ir yra 

privalomi visai  bendruomenei. 
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