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PATVIRTINTA
Kauno rajono savjvaldybes tarybos
2020 m. sausio 2J d. sprendimu Nr. TS_t4

LAUNO R. JONUCIU DARZELIO NUOSTATAI

srNnnJJrS:iTBsr,{ros

1. Kauno r. Jonudiq darZelio nuostatai (toliau _ Nuostatai) reglame[tuoja Kauno r.
Jonuiiq darzelio (toliau- Dar2elis) teising form4, priklausomybg, savininkE, saviniDko teises ir
pareigas jgyvendinandi4 institucij4, jos kompetencijq, buveinQ, grupg, tipq, pagrinding paskifti,
ugdymo kalb4 ir ugdymo formq, veiklos teisinj pag ndq, sritj, rtiiis, tiksr4, uzciavinius,
funl{cijas, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuoto;q priemim4
i darb4, iq darbo apmokdjimo tvark4 ir atestacii4, turtq ir ldsas, iq naudojimo tvark4, finansines
veiklos kontrolg ir veikios prieZiiir4, reorganizavimo, iikvidavimo ar pertvarkyrno rvarKq.

2. Dadelio oficialus pavadinjmas _ Kauno r. Jonudir| dadelis, trumpasis pavadinimas
Jonudir| dadelis. Darzelis iregistruotas Juridinirl asmenq registre, kodas 191075362.

3. Darzelio istorija: dadelis isteigtas 1963 m. liepos 15 d. (Kauoo rajono DZDT
Vykdomo.jo kornitero 1963 m. liepos l5 d. sprendimu Nr. 370).

4. DarZelio teisine forma - biudZetine jstaiga.

5. DarZelio priklausornybe _ savivaldybds biud2etine jstaiga.

6. DarZelio savininlas _ Kauno rajono savivaldybe.

7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija _ Kauno rajono savivaldybes
taryba. Kauno Bjono savivaldybes taryba fii1ina biudzetines istaigos nuostatus: pnlma i pareigas
ir iS jrl atleidzia biudzeth€s istaigos vadov4; pnlma sprendim4 ddl biudzetines isralgos buvernes
pakeitimo;tviflina didziausi4 leistin4 paleigybiq skaidiq;priirna sprendim4 del biudZetines istaigos
reoiganizavimo, likvidavimo ar petvarkymo; skiria ir atreidzia,rikvidatorirr arba sudaro rikvidacing
komisii4 ir nuhaukia jos lgaliojimus; sprendZia kitus istatymuose ir biudZetines istaigos
nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Darzelio buveine _ Kauno r., Liepq g. l7 a, Garliava, LT-53239.
9. Darzelio grupe - ikimokykiinio ugdl,mo mokykla.
i0. Mokyklos tipas - darzelis.

I 1 . DarZelio pagrindine paskiftis _ ikimokyklinio Lrgdymo gnrpes istaiga da.Zelis.
12. Mokymo kalba - lietuviq.

I 3 . Mokymo foma (darbo foma) _ dienin€.

14. DarZelyje rykdomos ikimokykljnio ir priesmokyklinio ugdymo programos.
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15. Dadelis yra vieaas juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savo pavadinimu,

at butik4, atsiskaitom4j4 il kitas sqskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, savo

veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministo isakymais, kitais

teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
DARZtrLIO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, Fu\,IKCIJ0s

16. DarZelio veiklos sritis Svietimas,

17. Darzelio Svietimo veiklos ]sys:

17.1. pagdndine Svietimo veiklos r[Sis ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

17.2. kitos Svietimo veiklos rusys:

17.2. L prieSmokyklinis ugdymas, kodas 85. 1 0.20;

17.2.2. Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

18. Kitos ne Svietimo veiklos n-riys:

18.1. maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29:

18.2. kita Zmonirl svejkatos prieZiiiros veikla, kodas 86.90;

18.3. vaikr'l dienos priezinros veikla, kodas 88.91;

18.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo fufio nuomc ir eksploatavimas,

kodas 68.20.

19. DarZelio veiklos tikslas teikti kokybisk4. vaiko poreikius atitinlanti ugdym4,

kufii saiygas, padedandias vaikui tenkinti p gimtinius, kult[ros, tautinius, socialinius,

pazintinius poreikius, sudaryti prielaidasjo tolimesniam sekmingam mokymui(si) mokykloje.

20. Darzelio veiklos u/davinrai:

20.1. teikti kok)'bisk4 ikimokyklini ir prieSmokyklini ugdym4;

20.2, uztikrinti ikimokyklinio ir prieinokyklinio ugdymo tqstinum4;

20.3. uZtikinti sveikq ir saugi4 ugdymo(si) aplinkq;

20.4. sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(si) s4lygas;

20.5. bendradarbiaujant su Seima, siekti individualios vaiko paZangos;

20.6. teikri ugdytiniams reikiam4 pagalb4.

21. Vykdydamas jam pavestus uzdavinius Darzelis:

21.1. vadovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministfo patvirtinta Prieimokyklinio

ugdymo bendr4ja programa, atsizvelgdamas i mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir

individualizuoja prieSmokyklinio ugdymo turini;

21.2. rengia individuali4 ikimokyklinio ugdymo program4;
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21.3. jgyvendina individuali4 ikimokyklinio ir bendr4jq pdesmokyklinio r,rgdymo ir
ugdyo:rosi programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina kokybisk4 ugdym4;

21.4. teikia infonnacing, socialing, pedagoginE, speciali4j4 pedagoging pagalbq;

21.5. nustato mokiniq specialiuosius ugdymo(si) poreikius, igyvendina mokiniq
sveikatos stiprinimo programas, teikia specialqji ugdymq teises aktq nustatyta tvarka;

21.6. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas

teises aktq nustatyta tvarka;

21.7. sudaro sqlygas darbuotojams tobuldti profesineje srityje;

21.8. uZtikrina higienos normas, teises aktrl reikalavimus atitinkandiq sveik4, saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;

21.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams jgyvendinti reikiam4 edukacinq aplink4 ir
mate aling bazE, vadovaudamasis svietimo, mokslo ir sporto ministro paivifiintais teises aktais;

2l .10. organizuoja mokiniq maitinim4 DarZelyj e;

21.11. viesai skelbia informacij4 apie Darielio veiklq Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka;

2 1. I 2. r.ykdo veiklos isivertinim4;

21.13. atlieka kiras istatymq ir kih] teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS'
DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

22. Datielis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam
paskirtas fllnlcijas, tu teisgl

22.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo(si) veiklos bndus;

22.2. kutl naujus ugdyrno ir ugdymo(si) modelius, uZtihinandius kokybiSkq

ugdym4(si);

22.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuddiniais asmenimis;

22.4. \.ykdyri Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

22.5. teikti atlygintinas paslaugas. kuriq kainas tvirtina Mokyklos savininko teises ir
pareigas ig) vendinanti inslilucija:

22.6. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta
tvaikaj

22.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

23. Darzelis privaio uZtikrinti kokybiSk4 ugdym4, sveikq, saugiq, uzkefiandi4 keli4
smurto, prievartos, ialingiems iprodiams aplinka, higienos normas atitinkandias ugdymo rr
ugdymo(si) s4lygas, atvirumq vietos bend.uomener.



5

IV SKYRIUS
DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. DarZelio veikla organizuojama pagal:

24.1 . direkto aus patviftint4 Darzelio strateginf plan4, ku am yra pritarusios Darzelio

taryba ir Kauno rajono savivaldybes rykdomoji institucija arjos igaliotas asmuo;

24.2. direktodaus patvidint4 Darzelio metini veiklos plan+ kuriam yra pritarusi DarZelio

taryba.

25. DarZeliui vadovauja direktorius. Vadov4 konkurso bfdu Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka i pareigas skiria ir iS jq atleidZia savininlo teise ir pareigas

igyvendinanti institucij a.

26. Direktorius:

26.1. sudedngs su Kauno mjono savivaldybds administracijos direktoriumi ar jo lgaliotu

asmeniu, tvirtina Darzelio vidaus shukh]r4, Darzelio darbuotojq pareigybirl s4ra5+ nevidydamas

nustaq4o didziausio leistino pareigybiq skaidiaus ir Dadeliui skirtq darbo uanokesdio lesq;

26.2 nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis:

26.3. tviltina mokytojq il darbuotojq pareigybiq apralymus, Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima j darb4 ir atleidZia i3 jo DarZelio

darbuotojus, skatina juos, skiria jierns drausmines nuobaudas;

26.4, piima mokinius Kauno rajono savivaldybes talybos nustatyta tvarka, sudaro

ugdymo sutafiis teises aktq nustatyta tvarka;

26,5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, DarZelio darbo tvarkos

taisyklese nustato dalbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg;

26.6. suderings su DarZelio taryba ir darbuotojq atstovais; tvifiina DarZelio darbo

tvarkos taisykles;

26.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo

s4lygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

26.8. vadovauja Dadelio sftateginio plano, metinio veiklos plano rengirnui, jq

jgvendinimui, organizuoj a ir koordinuoja DarZelio veiklq pavestoms flurkcijoms atlilci, uZdaviniams

igl,.vendinti, analizuoja ir vertina DarZelio veillq, matedalinius ir intelektinius iiteklius; 
l

26.9. leidzia isakymus. kontroliuojajq \,ykdym4;

26.10. sudaro teises aktrl nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinQ tarybQ;

26.11. sudaro Dadelio vardu sutartis Darzelio funkcijoms atlikti;

26,12. orgafianoja Darzelio dokumentq saugojimq ir tvarkym4 teises aktq nustatyta

tvarka;

26.13. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Dadelio rurtq, lesas irjais disponuoja;
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26.14. rlpinasi intelektiniais, naterialiniais, finansiniais, infolmaciniais istekliais,

uZtikrina optimalq jtl valdym4 ir naudojim4 teises aktq nustatyta tvarka;

26.15. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojrl profesiniu tobulejimu,

sudaro jiems sqlygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams

galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir.mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.16. inicijuoja Dadelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatinajq veikl4;

26.17. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais), pagalb4 nokiniui, mokytojui ir
Darzeliui teikiandiomis istaigomis, terito nemis policijos, socialiniU paslaugq, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiLl apsaugos tamybomis ir kitomis instirucijomis, dirbandiomis vaiko teisir.r

apsaugos sntyje;

26.18. atstovauja Darzeliui kitose institucijose;

26.19. \,ykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas;

26.20. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta rvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.

27. Dafielio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikymqsi DarZell,je, uZ demokatini DarZelio valdym4, bendruomenes nariq informavim4,

tinkamQ funkcijq atlikim4, nuqtatytq DarZelio tikslq ir uZdaviniq igyvendinifr4, DarZelio

veiklos rezultatus.

28. Dafielyje metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine taryba. Metodine
taryba nustato mokytojq metodines veiklos prio tetus, mokytojq kvalifikacijos tobulinimo
poreikius, inicijuoja pedagoginiq inovacijq diegim4 DarZelyje, teikia Darzelio djrektoriui
si ymus dei ugdymo turinio fomtavimo irjo fgyvendinimo organizavimo gerinimo.

29. Metodine taryba sudaroma iS 3 narirl. Jais gali buti ikifrokyklinio,
priesmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojai ar Syietimo pagalbos

specialistai, turinys ne Zemesng kaip lTresniojo mokybjo kvalifikacing katego jq. Metodinei
tarybai vadovauja tarybos nariq isrinl<tas pirmininl<as. Mebdines tarybos veikl4 koordinuoja
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

30. Ugdlmo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Darzelio

direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali organizuoti mokytojq fu Svierimo
pagalbos specialistq. kurir] veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus

V SKYRIUS
DARZELIO SAVIVALDA

3l. DarZelio taryba yra auk3diausioji DarZelio savivaldos institucija. DarZelio taryba
telkia Darzelio mokiniq tews (glob6jus), mokytojus, vietos bendruomeng demokatiniam
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DarZelio valdymui, padeda sprqsti DarZeliui aktualius klausimus, padeda DarZelio direktoriui

atstovauti teisetiems Darzelio interesams.

32. Darzelio taryb4 sridaro 5 nadai: du tevq (globejq) atstovai, du mokytojai, vienas

vietos bendruomenes atstovas. Tdvq atstovai renkami atviru balsavimu visrl grupiq tevq

(globejq, r[pintojrl) savivaldos pirmininkq susirinkime, mokytojq atstovai renkami atviru

balsavimu mokytojq tarybos posedyje, vietos bendruomenes atstovq deleguoja Darzelio

direktorills. Taryba renkama trejiems metams. Is\,f,kus Dadelio tarybos nariui, naujas narys

renkamas atitinkamos grupds nariq susirinkime arba naujai deleguojamas direktoriaus.

33. DarZelio tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis

teisetas, jeijame dalyvauja ne maZiau kaip du treldaliai nariq. Nutafimai priimami posedyje

dalyvaujandiq balsq dauguma. Esant balsq po lygiai, lemiam4 bals4 turi DarZelio tarybos

pirmininkas. DarZelio direktorius tarybos posedziuose gali dalyvauli kviestinio nado teisemis.

34. DarZelio tarybai vadovauja pirmininkas, isrinktas atviru balsavimu DarZelio

tarybos posedyje.

35. DarZelio taryba:

35.1. teikia si[lymus del DarZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq:

35.2. pritaia Darzelio strateginiam planui, DarZelio metiniam veiklos planui, Dadelio

darbo tvarkos taisyklems, kitiems Darzelio veik14 reglamentuojantiems dokumentams,

teikiamiems Darzelio direktoriui;

35.3. teikia si ymus Dar.Zelio direktoriui ddl Darzelio nuostatrl pakeitimo ir

papildymo, Darzelio vidaus struktlros tobulinimo;

35.4. svarsto Dadelio lesq naudojimo klausimus;

35,5. iSklauso Dadelio metines veiklos ataskaitas ir teikia siiilymus Darzelio

direktoriui del Darzelio veiklos tobulinimo;

35.6. teikia siulymus savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai del

Dadelio materialinio apr[pinimo, veiklos tobulinimo;

35.7. svarsto mokytojq metodines grupes, te!,r.} (globejq) savivaldos institucijq ar

Darielio bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siiilymus DarZelio direktoriui;

35.8. teikia sifilymus del Darzelio clarbo tobu]inimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq f

sudarymo, talkina fomuojant Darzelio materialinius, finansinius ir intelektinius iiteklius;

35.9. svarsto Darzelio direktoriaus teikiamus klausimus.

36. Darzelio tarybos nutarinlai yra teiseti, jeijie rep eSiamuja teises aktans.

37. Dadelio taryba uZ savo veikl4 vienq kad4 per metus atsiskaito Darzelio

bendruomenei.
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38. Darzeiio mokytojq taryba - nuolat veikianti Darzelio savivaldo s , institucij a

mokytojq profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprqsti. J4 sudaro Darzelio
direktodus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi DarZelyje dirbantys mokltojai, Svietimo

pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

39. Mokytojr] tarybai vadovauja DarZelio direktorius.

40. Mokytojrl tarybos posddZius Saukia Darzelio direktorius. posedis yra teisetas, jei
jame dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posddyje

dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Esant balsq po lygiai lemiam4 bals4 turi mokytojrl tarybos
pirmininkas.

41. Mokytojll taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Dadelio
direktodaus teikiamais klausimais.

42. Grupes mdkiniq te!,q (globejq) savivald4 sudaro visi tos grupds mokiniL+ tevai
(globejai). Grupes mokiniq te\,-q (globejq) savivaldos institucijai vadovauja susidnkimo metu
iSrinktas pimininlas. Grupes tevq (globejq) savivaldos institucija aptaria su grupes aukidtojais

mokiniq ugdymo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie mokinius klausimus, padeda

orgamzuoti grupes rcnginius, i3\Tkas, kuti edukacinE aplink4, teikia sitrlymus Darzelio tarybai
ir direktoriui.

43. Mokiniq ugdymo organizavimo, saugumo

{globejamsr aklualiajs klcusimais DarZelio direktorius

(globejrl, rnpintojq) savivaldos pirmininkq pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRITMIMAS I DARBA, JV DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

44. Darbuotojai i darbq DarZelyje priimami ir atleidZiami iS jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktll nustatyta tvarka.

45. Darzello darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitu
teises aktq nustatyta tvarka.

46. Darzelio dircktorius, mokytojai, ivietimo pagalbq teikiantys specialisrai
atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta lvarKa.

VII SKYRIUS
DARZELIO TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR DARZELIO VEIKLOS PRIEZIfTR{

47. DarZelis valdo patikejimo teise perduotq savivaldybes turtq, naudoja ir disponuoja
juo p;gal istatymus Kauno rajono savivaldybds tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

uLlikinimo ir kitais mokinirl tevams

gali organizuoti grupiU mokiniq tevq
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48. DarZelio leSos:

48.r. varstybes biudzeto speciariqiq tiksriniq dotacijrl savivardybds biudzetui skirtos
IeSos ir Kauno rajono savivaldybes biudzeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas s4rnalas;

48.2. pajamos ui teikiamas paslaugas;

48.3. fondq, organizaciiq, kitqiuridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
btdais perduotos lejos, tikslines paskifiies leSos pagal pavedimus;

48.4. kitos teisetu budu igytos lesos.

49. Lesos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
50. Darieiis buhaltering apskait4 ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq nustatytatvarka. Buhaltering apskait4 tvarko Kauno rajono savivaldybes administracqos Kultu.os,

Svietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhaltedja.
5l . DarZelio finansine veikla kontroliuojama teises akttl nustatyta tvarka.
52. Dafieljo veiklos prieZiu4 atlieka savivaldybes vykdomoji institucla, p reikuspasitelkdama iSorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Dadelis informacij4 apie veiki4 vieiai skelbia DarZeiio
wwwjonuciudaEelis.lt, atitinkandioje teises aktq nustatytus reikalavimus.

tvarka.

54. Darte]i],o intemeto svetai

nerormariojo svietimo pros*mas, #:,X'':il:j:'ffiil_"ri:"";'ffi T#:
bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas Darzelio vykdomas veiklas. Sioje svetaineje,vietineje spaudoje ir kituose infon
vadovaujantis Lietuvo, **r"0,,0".,",11 j].1:,,:}Hl: J".|jil.#;:'#; 

",H*,55. Darzeiio nuostatus,jq pakeitimus, papildymus tvirtina savininko telses ir paxeigas
igyvendinarti instituciia.

56. Darzelio nuostatai keidiami ir papildomi savininlo teises ir pareigas
igyvendinandios instjtucijos, Darzelio di

57. Darzeris registruoj".".,",,:".T;;::;;f;';:_';*os 
iniciat,'va.

rnremeto svetaineje

58. Darzelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustalyta

Savivaldybes meras
Valerijus MakUnas


