
Darželio savivalda 

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

ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams 

spręsti. 

2. Darželio tarybą sudaro 6 nariai. 

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

renkamas Darželio tarybos pirmininku. 

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

renkama. 

5. Tėvus į Darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų 

taryba. 

6. Darželio tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų 

narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Darželio 

tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. 

Darželio tarybos posėdžiai protokoluojami. 

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

nariams ir kartą per metus visuotiname Darželio bendruomenės susirinkime. 

8. Darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Darželio 

tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, 

Darželio direktorius ar savininkas Tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių 

sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Darželio taryba: 

9.1.Numato darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria Darželio nuostatams, 

vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai; 

9.2.Inicijuoja šeimos ir darželio bendradarbiavimą; 

9.3.Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, 

prižiūri darželio finansinę veiklą; 

9.4.Svarsto darželio struktūros keitimo klausimus; 

9.5.Teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, ugdymo ir globos 

sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius 

išteklius; 

9.6.Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos; 



9.7.Teikia siūlymus dėl darželio vadovų atestacijos. 

10. Darželio tarybos nutarimai gali būti įforminami darželio direktoriaus įsakymu ir yra 

privalomi visai bendruomenei. 

11. Pedagogų taryba – nuolat veikianti darželio savivaldos institucija. Ją sudaro darželio 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi darželyje dirbantys pedagogai, 

medicinos darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. 

Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu. 

12. Pedagogų tarybai vadovauja darželio direktorius. 

13. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į 

posėdžius gali būti kviečiami ir ir kitų Darželių savivaldos institucijų atstovai. 

Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdis yra 

teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. 

14. Pedagogų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

15. Pedagogų taryba: 

15.1. Aptaria praktinius ugdymo organizavimo klausimus; 

15.2. Analizuoja darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus; 

15.3. Analizuoja darželio veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą; 

15.4. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir Vilniaus 

miesto savivaldybės švietimo nuostatas; 

15.5. Teikia siūlymus dėl darželio vadovų atestacijos; 

15.6. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą; 

15.7. Kartu su darželio specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, 

kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus; 

15.8. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis. 

16. Darželyje veikia vaikų grupių tėvų komitetai sudaryti iš 3 narių. Jie renkami grupių 

tėvų susirinkimuose mokslo metų pradžioje. Tėvų komitetai bendradarbiaudami su 

auklėtoja padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus. 

17. Visuotinis darželio vaikų tėvų susirinkimas šaukiamas direktoriaus iniciatyva 1 arba 2 

kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu. 


