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VARĖNOS ,,ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

PEDAGOGŲ TARYBOS TVARKOS APRAŠAS 

 

       I SKYRIUS 

           BENDROSIOS NUOSTATOS  

                      1. Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelio pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-

darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo 

klausimams spręsti. 

 2. Pedagogų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir 

kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, 

Lopšelio-darželio nuostatais ir šiuo aprašu. 

 3. Pedagogų tarybos veikla grindžiama humaniškumo, laisvanoriškumo, 

demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo, nuolatinio mokymosi principais bei profesionalumu, 

racionalumu, pedagogine iniciatyva ir bendradarbiavimu.   

 

II SKYRIUS 

PEDAGOGŲ TARYBOS  STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 4. Pedagogų tarybą sudaro Lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai (ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

(auklėtojas),  priešmokyklinio  ugdymo  pedagogas,  logopedas,  meninio ugdymo (muzikos, dailės) 

mokytojas, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas), gali dalyvauti visuomenės sveikatos 

priežiūros darbuotojas. Į posėdžius gali būti kviečiami Varėnos rajono savivaldybės administracijos, 

kitų savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai. 

 5. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis ugdymo 

procesui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Pedagogų  

tarybos posėdis. 

 6. Pedagogų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius. Pedagogų tarybos 

sekretorių renka Pedagogų tarybos nariai. Sekretorius renkamas dvejiems metams, atviru balsavimu. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį nutarimą priima Pedagogų Tarybos pirmininkas.  

 7. Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos 

narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.  

 

III SKYRIUS 

PEDAGOGŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

8. Pedagogų Taryba atlieka šias funkcijas: 

 8.1. aptaria LR Valstybės ir Varėnos rajono savivaldybės švietimo politikos 

įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo galimybes; 

  8.2. diskutuoja ir teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginio, metinio veiklos 

planų, ugdymo plano parengimo ir jo įgyvendinimo; 



 8.3. aptaria ugdymo(si) pasiekimus, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

rezultatus, brandumo mokyklai klausimus, vidaus audito rezultatus; 

 8.4. kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais 

svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si) klausimus; 

 8.5. svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

programas; 

 8.6. renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos 

mokiniui atestacijos komisiją; 

 8.7. skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą, inicijuoja Įstaigos kaitos procesus. 

  

IV SKYRIUS 

PEDAGOGŲ TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

    9. Pedagogų taryba turi teisę: 

   9.1. teikti siūlymus dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialistų, mokytojų padėjėjų 

organizacinės, ugdymo, metodinės, profesinės veiklos koregavimo; 

   9.2. rinktis veiklos būdus, formas; 

    9.3. keisti ar papildyti šį aprašą. 

  10. Pedagogų tarybos nariai privalo: 

  10.1. dalyvauti pedagogų tarybos veikloje; 

   10.2. laikytis pedagogų tarybos nuostatų. 

   

V SKYRIUS 

LIKVIDAVIMAS 

  11. Pedagogų taryba likviduojama uždarius Lopšelį-darželį. 
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