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VILNIAUS R.PAGIRIU,,PELEDZIUKO" DARZELIO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus r. Pagiriq ,,PeledZiuko" vaikq darZelio nuostatai (toliau nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus r. vaikq darZelio (toliau - darZelis) teisinE form4; savinink4 savininko teises

ir pareigas igyvendinandiq institucij4 buveinE , darlclio grupq, pagrindinE paskirt[, mokymo kalbq ir

mokymo formas, veiklos teisin[ pagrindq sriti, rfiSis, tikslq uZdavinius, funkcijas, darZelio teises ir

pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4 savivaldq darbuotojq priemima i darb6 jq darbo

apmokejimo tvarkq atestacij4 leSq Saltinius, jq naudojimo tvarkq ir finansines veiklos kontrolE,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarke.

2. Darlelio oficialusis pavadinimas - Vilniaus r. Pagiriq ,,PeledZiuko" vaikq darZelis,

trumpasis pavadinimas - darZelis. DarZelis [registruotas Juridiniq asmenq registre, kodas

1913255s6

3. Pagiriq,,PeledZiukoo'vaikq darZelis [steigtas 1982-07-0L Steigejas - Lietuvos Zemes tikio

ministerija. Vilniaus Siltnamiq kombinato darZelis turejo 12 grupiq. 1992-05-02 Lietuvos

Respublikos Vyriausybes [galiotinio Vilniaus rajonui 1992-04-01 potvarkiu Nr. 417-p perkeltas

Vilniaus rajono savivaldybes Zinion ir pavadintps Pagiriq vaikq lop5eliu - darZeliu. 1997'll-19

Vilniaus rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. 73 darZelis pavadintas Pagirirl ,,PeledZiuko"

darZeliu.

4. Teisine forma - biudZetine [staiga. Priklausomybe - savivaldybes [staiga.

5. Savininkas - Vilniaus rajono savivaldybe, kodas 1 1 1 104987, LT - 0931 8 Rinktines g. 50,

Vilnius.

6. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus rajono savivaldybes

taryba:

6.1. tvirtina darZelio nuostatus;

6.2. piima sprendim4 del darZelio buveines pakeitimo ;

6.3. priima sprendim4del darZelio reorganizavimo ar likvidavimo;
'6.4. 

priima sprendim4del darZelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo.



7. Pagirirtr,,PeledZiuko" darZelio buveine - Sit,nu*itl g. 18, LT - 14116, Pagiriq k., Vilniaus

rajonas.

8. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. Pagrindine paskirtis - ikim6kyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas.

10. Mokymo kalba - lietuviq, lenkq kalba.

11. Mokymo forma - dienine ir savaitine.

12. Vykdomos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programos. Baigus programas,

mokymosi pasiekimus [teisinantys dokumentai nei5duodami.

13. Darlelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq su valstybes herbu ir savo

pavadinimu. DarZeliui suteiktas paramos gavejo statusas. DarZelis turi s4skait4 Lietuvos

Respublikos [registruotame banke. DarZelis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo bei kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro [sakymais, kitais teises aktais ir Siais

nuostatais. 
o
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II. DARZELIO vEIKLos sRITys IR nUSys, TIKSLAS,tsl,oLvtNIAI, FUNKCIJOS

14.Dafielio veiklos sritis - Svietimas.

15. DarZelio veiklos rfiSys:

15.1. pagrindines veiklos rflSys:

I5.I.f . ikimokyklinio u-Ziurrs vaikqugdymas, kodas 85.I0.10;

15.I.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20.

16. Kitos, ne Svietimo veiklos ruSys:

16. 1. maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

17. DarLeIio veiklos tikslas - teikti kokybi5k4 vaikq poreikius atitinkanti ikimokyklini ir

prie5mokyklin[ ugdymq pritaikytq specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams, ugdyti aktyvq, savimi ir

savo gebejimais pasitikinti, stipri4 motyvacij4 turinti vaikq sudaryti prielaidas tolimesniam,

sekmingam mokymui(-si) mokykloj e.

1 S.DarZelio uZdaviniai:

18.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinp ir psiching sveikat4 garantuoti jo socialin[ saugum4;

I8.2. puoseleti specialiqjq poreikiq vaikq galias, lemiandias asmenybes brand4 ir

socializacijos sekmg;

18.3. skatinti vaiko savarankiSkumq iniciatyvum% kflrybi5kum4 atskleisti jo gebejimus,

puoseleti individualybE;
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18.4. padeti vaikui suvokti ir perimti bendraZmogi5k4sias vertybes (tauti5kumo,

pilieti5kumo, demokrati5kumo ir kt.);

18.5. saugoti ir puoseleti vaiko kultur6

I 8.6. uZtikrinti ikimokyklinio"ir prie5mokyklinio ugdymo tEstinumq

18.7. sudaryti galir-nybes vaikui laiku pasiekti mokyklinq brandq

18.8. kurti partneri5kus vaiko tevq (globejq) ir darZelio santykius, padeti gerinti vaiko

ugdymosi Seimoje kokybq;

1 8.9. uZtikrinti saugi4 ir sveik4 ugdymo(-si) aplink4.

19. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius darZelis atlieka tokias funkcijas:

19.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programas;

19.2. vykdo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse

sutartus [sipareigoj imus, uZtikrina ugdymo kokybE;

19.3. vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis, atsiZvelgdamas i

vietos ir [staigos bendruomenes r6ikmes, taip pat vaikq, tevq (globejq) poreikius ir interesus,

konkretina ir individualizuoj a ugdymo turin[;

1 9.4. rengia kvalifikacij os programas, Svietimo proj ektus;

19.5. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqj[ ugdym4teises aktq

nustatyta tvarka;

1 9.6. sudaro s4lygas darbuotoj ams profesiniam tobulej imui;

19.7. bendradarbiauja su kiiomis pedagogtl kvalif,rkacijos tobulinimo institucijomis, kartu

organizuoja seminarus, diskusijas ir kt.;

19.8. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4 saugiq

mokymosi ir darbo aplinkq
'r' ".' 

19,9. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazp

vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprupinimo standarlais;

1 9. 1 0. organizuoj a vaikq maitinim4 d arlely j e;

19.11. vie3ai skelbia informacijq apie darlelio veikl4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;

19.12. atlieka kitas [statymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas'

III. DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

20, DarLelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas

funkcijas, turi teisE:
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20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos bldus, atitinkandius darZelio tikslus ir

uZdavinius;

20.2.kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5kq ugdym4si;

20.3. stebeti ir vertinti ugdymo proces% taikyti ivairias tyrimo metodikas vidiniam

isivertinimui ir ugdymo tobulinimui uZtikrinti;

20.4. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

20.6. stoti ir jungtis I asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

20.7. gauti param4Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos [statymo nustatyta tyarka;

20.8. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, sutartis su juridiniais ir

fiziniais asmenimis del paslaugrlirlar prekiq teikimo;

20.9. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

2LDarlelis privalo:

21.1. kurti sveikq saugi6 u2kertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms bei Zalingiems

iprodiams aplink6

2l.2. uLtikrinti kokybi5k4 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq vykdymq

2I.3. pripaLinti kiekvieno ugdytinio individualum4 poreikiq [vairovE, skirtingus gebejimus

ir potyrius;

2l .4. garantuoti atvirum4 vietos bendruomenei ;

2I.5. \Ztil<rinti ugdymo sutardiq sudarym4 ir sutartq [sipareigojimq vykdym4;

21.6. teikti geros kokybls paslaugas;

21.7. sudaryti darbuotojams tinkamas s4lygas, laiduojandias darbo efektyvum4

21.8. efektyviai naudoti le5as ir turtq nuostatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams

igyvendinti;

21.9. vykdyi kitas teises aktais nustatytas pareigas.

IV. DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. DarLelio veikla organizuoj ama pagal :

22.1. direktoriaus patvirtint4 darlelio strategin[ veiklos plan4 kuriam yra pritarusi darZelio

taryba ir darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija ar jos igaliotas asmuo;

22.2. direktoriaus patvirtint4 darZelio meting veiklos program4, kuriai yra pritarusi darZelio

taryba ir darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija ar jos igaliotas asmuo;

22.3. direktoriaus patvirtint4 ikimokyklinio ugdymo program% kuriai yra pritarusi darZelio

taryba ir darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija ar jos [galiotas asmuo ir
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bendrqjq prie5mokyklinio ugdymo program4, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro [sakymu.

23. Darleliui vadovauj a direktorius :

23.1. darlelio direktorius kofrkurso budu I pareigas skiriamas ir i5 jq atleidZiamas teises aktq

nustatyta tvarka;

23.2. darlelio direktorius pavaldus ir atskaitingas Vilniaus rajono savivaldybes tarybai arba
jos igaliotam asmeniui;

24. darLelio direktoriaus funkcijos organizuojant ir koordinuojant darLelio veikl4:

24.7. vadovauja darZelio strateginio plano ir metines veiklos programos rengimui, juos

tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

24.2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima I darb4

ir atleidliai5 jo darZelio darbuotojus, skatinajuos, skiriajiems drausminps nuobaudas;

24.3. tvirtina darZelio struktfrr4 darlelio darbuotojq pareigybiq s4ra54 nevirSydamas

savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, rengia ir tvirtina jq

parei gybiq apra5lnnus ;

24.4. nustato direktoriaus pavaduotojo (-D ugdymui veiklos sritis, darLelio tikslus,

uZdavinius, funkcijas;

24.5. piima vaikus, sudaro ugdymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

24.6. inicijuoja darZelio darbo tvarkos taisykliq rengim4 teikia jas darZelio tarybai aprobuoti

ir jas tvirtina;

24.7. rengia darbuotojq;ortogq grafikus ir juos tvirtina;

24.8. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

..yisais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

24.9. organizuoja darLelio darbq kad btitq igyvendinami darZelio tikslai ir atliekamos

nustatytos funkcijos;

24. I 0 . leidlia [sakymus, kontro liuoj a j q vykdymq

24.11. sudaro teises aktrtr nustatytas komisijas, darbo grupes;

24.12. sudaro ir nutraukia sutartis darkeliofunkcijoms atlikti;

24.13. organizuoja darlelio dokumentq saugojimq ir valdymqteises aktq nustatytatvarka;

24.14. r[pinasi metodines veiklos organizavimu, sudaro galimybq atestuotis ir organizuoja

atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.15. inicijuoja darZelio savivaldos institucijq sudarymqir skatina jq veiklq

24.16. rupinasi pedagoginio ir aptarnaujandio personalo kvalifikacijos tobulinimu, palankaus

mikroklimato ugdymui ir darbui kurimu, formuoja demokratinius, bendradarbiavimu grindZiamus

darlelig bendruomenes santykius, skatina etikos normq laikym4si darlelyje;
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24.17. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, rflpintojais), pagalb4 vaikui, mokyojui ir

darZeliui teikiandiomis [staigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis,

vaiko teisiq apsaugos skyriais ir kitomis vaiko teisiq apsaugos institucijomis;

24.18. atstovauj a darZeliui kifbse institucij ose;

24.19. dal[ savo. funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui ugdymui;

24.20. uZtikrina racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4;

24.21. vykdo kitas, teises aktuose nustatytas, funkcijas.

25. Direktorius atsako uZ:

25.1. demokratini ugdymo istaigos valdymq

25.2. mokytojo etikos nonnq laikym4si;

25.3. skaidriai priimamus sprendimus;

25.4. bendruomenes narir4 informavimq

25.5. sveik4 saugi4 uZkertaridi4keli4bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms ir

Zalingiems iprodiams aplink4;

25.6.Lietuvos Respublikos [statymq ir kitq teises aktq laikym4si;

25.7 . darilelio veiklos rezultatus.

26. Vaikq priemimo i Vilniaus rajono savivaldybes ikimokyklinio ugdymo istaigq

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes tvarkq tvirtina Vilniaus rajono savivaldybes

taryba.

27.Dafielio metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojrl metodine grupe.

28. Metoding grupQ sudaro grupitl aukletojai ir kiti pedagogai. Metodinei grupei vadovauja

darZelio direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

29. Metodines grupes nutarimai priimami grupes susirinkime atviru balsavimu, balsrl

dauguma. Susirinkimas teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai visq grupes nariq.

Susirinkimus organizuoja, juos su5aukia ir informuoja grupes narius darZelio direktoriaus

pavaduotojas ugdymui. Susirinkimai kviediami ne rediau kaip 3 kartus per metus.

30. Metodines grupes funkcijos:

30.1. dalyvauja ir teikia pasillymus rengiant ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo

programas;

30.2. padeda planuoti ir aptarti ugdymo turin[ (programas, mokymo ir mokymosi metodus,

vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo bfdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimq

kuri vaikai sukaupia ugdymo procese, pritaiko ji vaikq individualioms reikmdms;

3 0.3. pletoj a mokytojq profesines veiklos kompetencij as;
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30.4. teikia darZelio direktoriui siDlymus del ugdymo turinio formavimo ir jo [gyvendinimo,

del mokytoj q kvalifi kacij o s organ izavimo gerinimo I

30.5. inicijuoja renginius, konkursus, varZybas, organizuoja projektus, uZtikrina dalyvavim4

juose.

V. DARZELIO SAVIVALDA

Sl.DarLelio taryba (toliau - taryba) yra aukSdiausia darZelio savivaldos institucija.

32. DarZelio taryba telkia mokytojus, vaikq tevus (globejus) demokratiniam darZelio

valdymui, darZelio prioritetams, tikslams numatyti ir uZdaviniams sprgsti. UZ savo veikl4 taryba

atsiskaito darZelio bendruomenes nariams.

33. DarZelio taryb4 sudaro 6 nariai: trys mokytojai, trys ugdytiniq tevai (globejai). I darLeho

v tarybq ter,us (globejus) deleguoja tevq susirinkimas, mokytojus - Mokytojq taryba. DarZelio taryba

renkama dvejiems mokslo metams."

34. DarLelio tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Esant reikalui,

Saukiami neeiliniai tarybos posedZiai.

35. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maliau kaip du treddaliai narirl. Nutarimai

priimami posedyje dalyvaujandiq batsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, sprendim4lemia

pirmininko balsas. Darlelio bendruomenes nariai ir kiti savivaldos institucijq atstovai gali dalyvauti

tarybos posedZiuose kviestinio nario teisemis.

36. Darielio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkas ir sekretorius renkami atviru

balsavimu tarybos nariq posedyje. Darielio direktorius negali bfti tarybos pirmininkas.

. 37. DarZelio taryba:

37.1 . teikia sifllymus del darZelio strateginiq tiksl6 uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;

37.2. pritaria darZelio nuostatams , darlelio strateginiam planui ir metinei veiklos programai,

darZelio darbo tvarkos taisyklems, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems darZelio veiklq

re glamentuoj antiems dokumentams, kuriuos teikia darLelio direktorius ;

37.3. teikia sifllymus darLelio direktoriui del darZelio nuostatq pakeitimo ar papildymo,

darZelio vidaus struktlros tobulinimo;

37.4. svarsto darZelio le5q naudojimo klausimus;

37.5. i$klauso darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia sifllymus darZelio direktoriui del

darlelio veiklo s tobulinimo ;

37.6. teikia si[lymus del darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo sQlygq

sudarymo, talkina formuojant darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
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3J.7. svarsto darZelio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenes,

Seimos ir darZelio bendradarbiavim4.

38. DarZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams. DarZelio

direktorius, Vilniaus rajono savivaldybes taryba, Svietimo prieZi[r4 vykdandios institucijos nustatg,

kad darZelio tarybos pliimti sprendimai prieStarauja [statymams ir kitiems darLelio veiklq

reglamentuojantiems teises aktams, siUlo tarybai juos svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius, gindas

sprendZiamas [statymq numatyta tvarka.

39. Mokytojq taryba nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti. J4 sudaro dafielio . direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi [staigoje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZi[ros

specialistas. { posedZius gali bfti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai.

40. Mokytojq tarybai vadovauja darlelio direktorius. Mokytojq taryba tvirtinama

direktoriaus [sakymu.

41. Mokytojq tarybos posedZius Saukia darZelio direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame

dalyvauja du treddaliai tuo metu dirbandiq Mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje

dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

42. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus prasidedant ir

baigiantis mokslo metams. Prireikus Saukiamas neeilinis posedis.

43. Mokytojqtaryba:

43.1. aptaria praktinius Svietimo organizavimo, vaikq ugdymo kokybes klausimus;

43.2. svarsto valstybes nustatyt4 Svietimo standartq igyvendinim4 ugdymo turinio

atnaujinim4 optimaliq ugdymosi s4lygq ir mokytojq veiklos tobulinimo budus;

43.3. analizuoja ugdymo planq, darZelio veiklos ir ugdymo programU realizavimq;

43.4. aptaria skirtingq gebejimq vaikq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo

programas, metodus;

43.5. sprendZia vaikq sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

43.6. teikia siiilymus darZelio tarybu [vairiais darZelio veiklos organizavimo ir ugdymo

klausimais;

43.7. svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisds aktq nustatytais ir darZelio direktoriaus

teikiamais klausimais;

43.8. renka atstovus I darZelio tarybq

43.9. pitaria ir teikia siUlymus del direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir

mokytojq atestacijos.

44.Darlelio savivaldos institucijos veikia bendradarbiaudamos tarpusavyje.
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45. DarLelis pasilieka teisq prireikus keisti darZelio susiformavusi4 savivaldos institucijq

sistem4.

vr. DARBUOTOJU PRIEMTMAS 1Oann.{, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

46. Darbuotojai I darb4 darZelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

47 . Darlelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos [statymq ir kitU teises aktq

nustatyta tvarka.

48. DarZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojami ir

kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos [statymrg Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s nutarimq,

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro [sakymq nustatyta tvarka.

VII. DARZELIO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINE VEIKLOS

KONTROLE IR DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

49. DarZelis patikejimo teise valdo darZelio savininko perduot4 turt6 naudojasi ir

disponuoja juo istatymq nustatyta tvarka.

50. DarZelis yra iSlaikomas i5 steigejo biudZeto asignavimq ir specialiosios tikslines

dotacijos mokinio krepSeliui finansuoti.

51. DarZelio leSos:

(,. 51.1. valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos le5os ir steigejo biudZeto leSos,

skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

51.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

51 .3. fondq , organizacijq kitq juridiniq ir f,rziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bfldais

perduotos 1e5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

51.4. kitos, teisetu budu igytos, leSos.

52. DarZelis gali tureti savo atsiskaitom4j4 s4skait4 banke. Tai savanori5ki asmenq,

organizacijq ir imoniq ina5ai.

53.Dafieho le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

54. DarZelio finansines operacijas vykdo Vilniaus rajono savivaldybes buhalterines

apskaitos skyriaus darbuotoj ai.
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55. DarZelio apskaita organizuojama bei finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniai

sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymo, Lietuvos Respublikos

viesojo sektoriaus atskaitomybes [statymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

5 6 . D arLelio finansine veikl a llo ntro liuoj ama teises aktq nustatyta tvarka.

57. DarZelio veiklos ir iSores finansin[ audit4 atlieka Vilniaus rajono savivaldybes

kontrolierius (savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). DarZelio vidaus auditas atliekamas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus

audit4 reglamentuoj andiais teises aktais.

5g. DarZelio veiklos prieZi[r4 vykdo Vilniaus rajono savivaldybes vykdomoji institucija,

prireikus pasitelkdama iSorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. DarLelis turi interneto lvetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus, joje

skelbiami pranesimai, kuriuos remiantis Siais Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teises aktais reikia

paskelbti vie5ai, teikiama informacija visuomenei apie darZelio veikl4 ir datLelyje vykdomas

Svietimo programas.

60. DarZelio nuostatus, suderinus su darZelio taryba, tvirtina Vilniaus rajono savivaldybes

taryba.

6I. Dafielio nuostatg keitim4 ir papildym4 inicijuoja Vilniaus rajono savivaldybes taryba,

darZelio direktorius arba datLelio taryba.

62.DarLelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta tvarka'

. 63. Klausimai, neaptarti Siuose nuostatuose, sprendZiami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais,

Svietimo ir mokslo ministro [sakymais ir kitais teises aktais.

SUDERINTA

DarZelio tarybos

2012 m. balandZio men. 25 d. posedZio

protokoliniu nutarimu

2012 m.geguZes men. 3 d.


