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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ (toliau – Lopšelis-darželis) pedagogų taryba yra
nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems
ugdymo klausimams spręsti.
2. Pedagogų taryba savo veiklą organizuoja pagal Pedagogų tarybos nuostatus (toliau –
Nuostatai), kuriuos aprobavus Pedagogų tarybos posėdyje tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.
3. Pedagogų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais,
švietimą reglamentuojančiais dokumentais, Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, Lopšeliodarželio nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
II. SANDARA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
4. Pedagogų tarybą sudaro 9 nariai, renkami penkeriems metams. Pedagogų tarybos nariais
gali tapti Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi dirbantys pedagogai,
sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo
procese dalyvaujantys asmenys. Pedagogų tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.
5. Likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki pedagogų tarybos kadencijos pabaigos
skelbiami nauji pedagogų tarybos rinkimai. Pasibaigus pedagogų tarybos kadencijai, pedagogų
taryba baigia savo veiklą ir perduoda savo įgaliojimus naujai išrinktai pedagogų tarybai.
6. Asmenys į Lopšelio-darželio pedagogų tarybą renkami vienai kadencijai. Pasibaigus
pedagogų tarybos nario penkerių metų kadencijai, jo įgaliojimai nutrūksta.
7. Atstovus į Lopšelio-darželio pedagogų tarybą renka Lopšelio-darželio direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros
specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
asmenys visuminiame susirinkime. Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris
pagal šiuos Nuostatus pedagogų tarybos nariu galintis tapti asmuo. Renkant atstovus, kiekvienas
visuotinio susirinkimo dalyvis turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į pedagogų tarybą pasiūlytų
kandidatų skaičiui. Visuotinio susirinkimo dalyvis turi teisę paskirstyti turimus balsus savo
nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Pedagogų tarybos nariais išrenkami
daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų
vietų pedagogų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas susirinkimo
dalyvis gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusį kandidatą.
8. Pedagogų tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką iš pedagogų tarybos narių renka ir
atšaukia lopšelio-darželio pedagogų tarybos nariai pirmojo posėdžio metu paprastų balsų
dauguma.

9. Pedagogų tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo
taisykles tvarko pedagogų tarybos išrenkamas sekretorius.
10. Pedagogų tarybos posėdį šaukia pirmininkas. Posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi
pedagogų tarybos pirmininkas, Lopšelio-darželio pedagogų taryba nutarimu, Lopšelio-darželio
direktorius, Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
11. Lopšelio-darželio posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami
paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Kiekvienas narys turi po vieną balsą. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia pedagogų tarybos pirmininko balsas. Nesant kvorumo, nutarimai
nepriimami.
12. Į pedagogų posėdžius be balso teisės gali būti kviečiami kitų Lopšelio-darželio
savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio direktorius, pedagogai, vaikų tėvai (globėjai) ir
kiti asmenys.
13. Eiliniai pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami 4 kartus per metus. Prireikus gali būti
sušauktas neeilinis pedagogų tarybos posėdis.
14. Pedagogų tarybos narius atšaukti gali juos išrinkęs Lopšelio-darželio direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, visų Lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogų, sveikatos priežiūros
specialistų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų, kitų tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujančių
asmenų visuotinis susirinkimas.
15. Pedagogų tarybos narys gali atsistatydinti nesibaigus pedagogų tarybos kadencijai, apie
tai ne vėliau kaip prieš 10 d. d. raštu įspėjęs Lopšelio-darželio direktorių.
16. Pedagogų tarybos narį atšaukus, jam atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nutrūkus
pedagogų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą išrenkamas naujas narys iki veikiančios
pedagogų tarybos kadencijos pabaigos šiuose Nuostatuose numatyta pedagogų tarybos nario
rinkimų tvarka.
III. PEDAGOGŲ TARYBOS KOMPETENCIJA
17. Pedagogų tarybos kompetencija:
17.1. numato strateginius tikslus, uždavinius ir priemonių įgyvendinimą, aptaria praktinius
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, .
17.2. analizuoja Lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
17.3. analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;
17.4. skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
17.5. kartu su Lopšelio-darželio logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistais ir kitais
specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijomis, poilsio ir
mitybos klausimus;
17.6. numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis;
17.7. renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą;
17.8. teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo;
17.9. pritaria Lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėms;
17.10. sprendžia kitus su jos veikla susijusius klausimus.
VI. PEDAGOGŲ TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
18. Pedagogų tarybos pirmininkas turi teisę:
18.1.siūlyti pedagogų tarybos veiklos planą, posėdžių darbotvarkę, skelbti ar pakeisti
posėdžio datą ir jo darbotvarkę;
18.2. organizuoti pedagogų tarybos nutarimų ir rekomendacijų vykdymo kontrolę, deleguoti

užduotis pavaduotojui ugdymui;
18.3. leisti pedagogų tarybos nariui nedalyvauti posėdyje;
19. Pedagogų tarybos pirmininkas privalo:
19.1. prieš 5 dienas iki pedagogų tarybos posėdžio informuoti narius apie posėdžio datą ir
darbotvarkę (išskyrus tuos atvejus, kai šaukiamas neeilinis posėdis);
19.2. išklausyti pedagogų pastabas ir pasiūlymus;
19.3. būti reiklus ir nepažeisti etikos normų;
19.4. informuoti apie anksčiau priimtų nutarimų ir rekomendacijų vykdymą;
19.5. racionaliai naudoti posėdžio laiką.
20. Pedagogų tarybos nariai turi teisę:
20.1. siūlyti lopšelio-darželio veiklą tobulinančius klausimus;
20.2. aktyviai dalyvauti rengiantis posėdžiui;
20.3. iš anksto susipažinti su svarstymo medžiaga;
20.4. pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu ar balsuojant;
20.5. teikti pasiūlymus posėdžio darbotvarkei ir nutarimams;
20.6. balsuoti.
21. Pedagogų tarybos nariai privalo:
21.1. dalyvauti pedagogų tarybos posėdžiuose;
21.2. laikytis etikos normų reikalavimų;
21.3. racionaliai naudoti posėdžio laiką;
21.4. pateikus prašymą raštu, prašyti pedagogų tarybos pirmininko leisti nedalyvauti
posėdyje dėl svarbios priežasties.
V. VEIKLOS KONTROLĖ
22. Pedagogų tarybos veiklą prižiūri lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus
pavaduotojas ugdymui;
23. Archyvavimo ir raštvedybos organizavimo tvarka:
23.1. Archyvavimas ir raštvedyba tvarkoma lopšelyje-darželyje nustatyta tvarka;
23.2. Pedagogų tarybos posėdžio metu surašomas protokolas, kurį pasirašo pedagogų
tarybos pirmininkas ir sekretorius.
23.3. Pedagogų tarybos posėdžių pranešėjai savo pranešimus pateikia sekretoriui. Jie gali
būti protokole, gali būti drauge su statistine medžiaga pridedami kaip priedai prie protokolų.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Pedagogų tarybos posėdžio protokolas yra lopšelio-darželio veiklos dokumentas.
25. Pedagogų tarybos protokolą pedagogų tarybos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas po posėdžio perduoda lopšelio-darželio direktoriui arba jo nurodytam asmeniui.
26. Į pedagogų tarybos posėdį gali būti kviečiami su svarstomu klausimu susiję asmenys.
Sprendimą dėl kitų asmenų dalyvavimo pedagogų tarybos posėdyje priima lopšelio-darželio
direktorius arba pedagogų taryba.

