
JONISKIO RAJONO SAVTVALDYBES
TARYBA

SPRI,IIDIMAS
DEL JOMSKIO VAT(U DARZELIO ,,VT"I'URT{LIS( NUOSTAT(I PATVIRTINIMO

2013 m. kovo 28 d. Nr. T-30
Joniikis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatlno (Zin., 1le+, Nr. 5S-1041;
2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio I dalimi. Lietuvos Respublikos biudZetidri istaigq islatymo
(Zin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 1 punttu, 6 straipsniu, Lieruvos
Respublikos Svietimo istatymo (Zin., 1991, Nr. 23 -593; 201 1, Nr. 3 8- 1804) 43 straipsnio 4 punktLr,
Nuostatq, istatq ar statutq ifominimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 201 1 m. birZelio 29 d. lsakymu Nr. V-1164 (Zin., 201 1. Nr. 80-3925), Joniskio
rajono savivaldybes taryba nusprendZi a:

1. Patvifiinti pridedamus JoniSkio vaikq darielio ,,V)1urelis" nuostatus.
2. Igalioti JoniSkio vaikq darZelio ,,V1'turdlis" direktorq Daina Marcinkienq pasirail-ti vaikq

darzclio nuostatus, pateilti juos valstybes imonei Registrq centmi ir atlikli kitus veiksmus,
susijusius su nuostatq rcgjstravimu.
. 3. PripaZinti netekusiu galios Joniskio rajono savivaidybes tarybos 2004 m. spalio 14 d.
sprendimq Nr. T-207 ,.Del Joniikio vaikq dar2elio-mokyklos .,Vyurelis" pavadinimo keitinro ir
nLrosLaiu patr ininimo .

4. NustatJ..ti, kad Sio sprendimo 3 punttas isigalioja nuo Sio sprcndimo I punktu patr,irrinlq
Jonilkio vaikq darzelio ,,Vlturelis" nuostatq iregistravimo luridiniq asmenq registre dienos.

Gediminas depulis



PATVIRTIN TA
Joniskio rajono savivaldybes tarybos
2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-30

JOMSI<IO VAIKU DAXZELIO.,VyTUR-ELIS-
NUOSTATAI

I. BENDROSIOSIruOSTATOS

i. Priklausomyb€ - savivaldybes mokykla.

2. Savininke JoniSkio rajono savivaldybe.

7. Saviniiko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Joniskio rajono savivaldybes taryba.
Joniskio rajono savivaldybes tarybos kompetencijq iglvendinti mokyklos savininko teises ir pareigas
nustato I-ietuvos Respublikos ivietimo istatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymas,
Lietuvos Respublikos biudietiniq istaigq istatymas, kiti Lietuvos Respublikos teises aktai.
Vaikq darZelio buv

3. JoniSkio vaikq darZelio ,,Vyturelis" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamelltuoja Jonilkio vaikq
dadelio .,Vlturelis" (toliau vaikq darZelis) teisinQ folmq priklausomybg, savinink4 savininko teises

irpareigas iglvendinaniia- institucij A blrveinQ, vaikq darZelio grupg, tip4, pagdndine paskirti, ugdymo
kalbq ir ugdymo formas, veiklos tcisinipagrindq sriti, ruSis, tjlisl4 uZdavinius, funkcijas, veiklos
organizavimQ ir veldymq, savivald4, darbuotojq priemimq i darbtu jq darbo apmokejimo tvarkq ir
atestacij4, iesas"jrl naudojimo tvarkqir linansines veiklos kontrolQ, reorganizavimo, likvidavimo ar
pedvarkymo tvarkq.

' 4. Vaikq darielio oficialusis pavridinimas JcniSkio vaikq darielis,,Vytur€lisf', trurnpasis
pavadinimas vaikq darielis ,, V )turelis" 1r aikq darzelis iregistruotas Juridiniq asmerrl registre, kodas

1905503,17.

5. Vaikq darzelis ,,Vlturelis'' isteigtas 1984 metais.

6- Teisine forma - biudietine istaiga.
8. eine Meliorato qa. 14, LT-84173 Joniskis.

9. Grupe ikimokyklinio ugdlmo mokykla (neformaliojo Svietirno mokykla).

i0. Tipas vaik4 darZelis.

i l. Paskirtis - ikimokykliniam ir priesmokykliniam vaikq ug<iymui skirta rrokykla.
l). I gd\mo kalba lieruriq.
lJ. I gdlmo lomJ dienine.

1 4.Vykdomos Svietimo programos:
14.1. ikimokyklinio ugdymoprograma;

14.2. prieimokyklinio ugdymo programa.

15. Vaikr{ darielis yra vieiasisjuridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitonejA ir kitll sqskaitq
Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributikA savo veiklqgrindZia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos VFiausybes nutarimais, ivietimo
ir mokslo ministro isakymais, kitais leises aktais ir liais nuostatais.
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II.VAIKV DARZELIO }'EIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FT]NKCIJOS

16. Vaikq dar2elio veikloc.riris S\ietimd5.
I7. VaikU dafzelio veiklos ruiys:
17.1. pagrindin€ veiklos rniis ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdlmas, kodas 85.10.10;
17.2. kitos Svietimo veiklos riiiys:
17.2.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
17.2.2. sportinis ir rekeacinis Svietimas, kodas 85.51;
17.2.3. kulturinis ivietimas, kodas 85.52;
17.2.4. kitas, niekur nepriskiftas Svietimas, kodas 85.59;
17.2.5. ivietimui baidingq paslaugrl veikla. kodas 85.60,
17. t. K itos ne i\ ielitno veiklol ritsys:
17.3.1. kitq maitjnimo paslaugu teikimas, kodas 56.29;
17.3.2. kita Zmoniq sveikatos prieiiilros veikla, kodas 86.90;
17.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo tuto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
18. Vaikq darzelio veiklos tikslas - puoseletivisas vaiko galias (intelektines, emociirl, valios,

fizines), iemiandias asmenybes brandq ir socializacijos sekm€.
lq. \ a'kLl ddrzelio \ eiklos uTdar in ia i:
19.1. teiki vaikams kokybiSk4 ikimokyklini ir priejmokyklini ugdym4
19.2. saugoti ir stiprinti vaiko fizinp ir psichinQ sveikat4 garantuotijo socialini saugum4
19.3. tenkjnti vaikq pazinimo, lavinimosi ir saviraiikos poreikius;
19.4. reihi \aikams reikidmr pagalb{
19.5. uztikrinti sveik{ir saugiq ugdymo(si) aplink+
20. VaikU dar2elio pagrindine' lunkcijo.:
20.1. vykdyti ikimokyklinio ugdymo, prieimokyklinio ugdymo proglamas, atsizvelgiant i

ikimokyklinio ir prieimokyklinio amziaus vaikq (toliau vaikD poreikiq ivairovQ, siiilyti ir raiklti
ivairius ugdyro(si) b0dus;

20.2. vykdlti mokymo sutartyse sutartus isipareigoiimus, uztikrinti geros kokybes Svietim4;
20.3. kurti sveikas ir saugias glwenimo ir ugdymo(si) s4lygas, leidziandias patifti vaikystes

dziaugsm4 skatinandias pasitikejin+ atvirum4 savarankilkum4 kflrybiskum4 iniciatyvuma
atsalingum{:

20.4. kurti visapusiikam vaiko ugdynui tinkaniiq aplink4 sudarant palankias sqlygas vaiko
individualumui reikitis ir tobuleti. Rlpintis ugdymo priemoniq tutinimu, vadovaujantis Svietimo ir
mokslo ministro patvirtintais ivietimo apripinimo standa ais;

20.5. formuoti sveikos glwensenos ir ekologinius i€udZius;
20.6. r pintis vaikq sveikatos prevencija, organizuoti tinkam4vaikq maitinimq:
20.7. organizuoti specialiqjq poreikiq vaikq ugdymqSvietimo ir mokslo ministro nustat,'ta tvarkai
20.8. kurti paftnerjikus vaiko tevlr (globej0 ir vaikLl darielio santykius, padeti gerinli vaiko

ugdymosi Seimoie kokybp;
20.9. atsiZvelgti i pedagogq ir kitq darbuotojq sitlymus ir idejas, formuojant vaikq darTelio

politik{ nustatant veikios prioritetus, keliant uzdavinius ir siekiantjq igyvendinimo- vetinant
pedagogq veik14 atliekant vaikq darZelio veiklos kokybes isjvertinimq;

20.10. informuoti telus (globejus), visuomeng apie vaikq darZelyje vykdomas programas. veiklq
veiklos tikslus ir uzdavinius,jU ig)ryendinimo bldus;

20.1 L skatinti tews (globejus) dalyvauti plMuojant vaikq darzelio veiklA aptariant vaikq ugdymo
turini, veiklos organizavimo bldus. Inlomuoti apie vaiko pasiekimus. iSlaikant informacijos
konfidencialumq;

20.12. sudarlti sqlygas darbuotojq k-valifi kacijai kelti;
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20.13. vieiai skelbti iilformacij4 apie vaikq darielio veikl4Lietuvos Respublikos teises aktq
nustat)ta tvarka;

20.t4. til.q (giobejD pageidavimu organizuoti mokamas papildomas paslaugas (blrelius,
ekskuNijas ir kita) teis6s aldU nustatlta tvarka;

20.15. nustatlti vaikq dadelio bendruomenes nariq elgesio ir etikos normas.

III, VAIKU DARZELIO TEISIS IR PAIIEIGOS

21. Vaikq darzelis, igyvendindamas pavestus tikslus ir u:davinius, atlikdamas priskirtas funkcijas,
tu teisQ:

21.1. parinkti ugdymo metodus ir veiklos bidus;
21.2. pasirinkti ugdomosios veiklos krypti sveikos gyvensenos ir ekologijos ergdymo;
21.3. kurti naujus ugdymo(si) modelius, uZtikrinandius kokybiikqugdym4;
21.4. bendradarbiauti su veiklai itaketuriniiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
21.5. vykdyti lalies ir tarptautinius Svietimo projeklus;
21.6. stoti irjungtis i asociacijas, dallwautijq veikloje;
21.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos istatyllLl nustatl4a tvaika;
21.8. naudotis kitomis teises aktq suteikomis teisemis.
22. Vaikq darzelis privalo:
22.i. uZtikinti geros kokybes ivietimq, ugdyno, Svietimo pro$amq vykdym4 mokymo sutariiq

suda.)m4 ir sutaftq isipareigojimq vykdymQ;
22.2. uitikinti sveikq saugiq, uzkertandiq keliq smul1o, prievartos apraiskoms ir Zalingiems

iprotiams aplinl4 arr irJmq \ ietns bendruomerei:
22.3. teikti inlormacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqjq pedagoginp pagalb4
22.4. r,1,kd1ti vaikq sveikatos prieZiur4ir vaiko minimalios p.ieZilros priemones.

rV. VAIKU DARZELIO VEIKLOS ORGAITIZA\'IMAS IR VALDYMAS ] .

23. Vaikq darZelio veikla organizuojama pagal:
23. l. dilektoriaus pawirtint4vaikq darZeiio stategini veiklos planto kuriam yra pritarusios vaikq

dadelio taryba ir Joniskio rajono savivaldybes vykdomoji institucija arbajos igaliotas asmuo;
23.2. direktoriaus patviftintqvaikq darzelio meting veiklos pro$am+ kuriai yra pritamsi vaikq

darielio taryba;
23.3. direktoriaus patvitint4vaikq darZelio ikinokyklinio ugdymo p.ogram4 kuriai yra pritarusi

vaikq darZelio taryba ir kuri ym suderinta su Jonilkio rajono savivaldybes administracijos
direktoriumi.

24. Vaikq darzeliui vadovauja direktorius, kuri konkurso btdu ipareigas skiria ir iijq atleidZia
joniSkio rajono savivaldybes taryba arbajos igaiiotas asmito teises aktq nustat)'ta tvarka.

25. Direktoriusl
25. 1 vadovauja vaikq darzelio stmteginio plano, metiniq veiklos programq, !vietimo progmmq

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
25.2. tvifiina vaikq darzelio vidaus struktilrq ir darbuotojq pareig/biq s4ra54, nevirlydamas nustattto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
25.3. tviftina pedagoginiq ir kitq darbuotojq pareigybiq apras)'mus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta lvarka p ima idarb4ir atleidZia iBjo vaikq darZelio darbuotojus,
skatina juos, skiria jiems d.ausmines nuobaudas;

25.4. priima i vaikq darZeli vaikus JoniSkio rajono savivaldlbes tar)'bos nustatyta tvarka, su jq
tevais (globejais) sudaro mokyrno sutadis teises aktq nustat)ta tvarka;

25.5. tvirtina vaikq darzelio darbo tvarkos taisykles, suderings su vaikq darzelio taryba;
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25,6. organizuoja ir koordinuoja vaikrl darZelio veiklqpavestoms funkcijoms atlilli. uZdaviniams

ig)'vendinti, analizuoja ir veftina vaikq darzelio veikla materialinius ir inteleklinius isteklius;
25.7. leidiia isakymus, kontroliuoja jq rykdym4;
25.8. sudaro komisijas, darbo grupes, pedagogq taryb{i
25.9. sudaro vaikq darielio vardu suta(is vaikq darzelio funkcijoms atlikti;
25.10. organizuoja vaikq darielio dokumentq saugojimqir valdymqteises a]<tq nustatyta tvarka;
25.11. teises aktrl nustatlta t\'arka valdo, naudoja vaikq darzelio turt6 leSas irjais disponuoja:

riipinasi intelekiniais, materialiniais, finansiniais, infonnaciniais iStekliais, uztikrinajq optimahl
valdym4 ir naudojime;

25.12. rupinasipedagogq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro sqlygasjiems kelti kvalifikacij4 aukletojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams -
galimyb9 atestuotis Lietuvos Respublikos ivietimo ir moksio ministro nustatJ4a tvarka:

25.13. teikia suinteresuotoms institucijoms, vaikq da.Zelio bendruomenei infonnacij4 apie vaikq
darZelio lykdomas ugdymo programas, priemimo sqlygas, mokamas paslaugas, pedagoginiq
darbuotojq kvalifikacijto svarbiausius vaikq darzelio veiklos kokybes isivertinimo rezultatus, vaikq
darZelio bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

25.1,1. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos normq laikym4si vaikq darZelyje;
25.15. sudaro vaikq darZelio vaiko geroves komisijq rupinasi specialiosios pedagogines

psichologines pagalbos teikimu specialiqjqporeikiq vaikams;
25.16. imasi priemoniq, kad laiku biitq suteikta pagalba vaikui, kurio ativilgiu buvo taik),tas

smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobudiio iinaudojimas. ir apie tai informuoja suintetesuotas
in.rirucija.:

25.17. inicijuoja vaikq darZelio veiklos kokq'bes isivertinim4
25.1 8. bendradarbiauja su ugdltiniq tevais (globejais), pagalbq vaikui, pedagogu i ir va ikq darZeliu i

teikiandiomis istaigomis, teritoinemis policijos; sveikatos, socialiniLl paslaugq istaigomis ir kitomis
in.lilLcijomi.:

25.i9. sudaro metin€ vaikq darZelio pajamq ir iiiaidq s4mat4;
25 )ri. arslo\aujd vaikq darTcliui lito:e in.titucijose:
25.21. r'ykdo kitas pareigybes apraiyme ir teises aktuose nustatltas funiicijas.
26. Vaikq darZelio direktorius dali savo funkcij 4 teises aktq nustatlxa tvarka gali pavesti atlikti

pavaduotojui ugdymui.

27. Vaikq darZelio direktorius atsako ui Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
laikymqsi vaikq darZelyje, demokratin i vaikq darZelio valdym4 bendruomenes nariq informavim4
tinkam4 f,urkcijq atlikimto nustatytq tiksltl ir uZdaviniq iglvendinim4bei veiklos rezultatus.

V. VAIKU DARZELIO SAITVALDA

28. Vaikq darielyje veikia Sios savivaldos institucijos: vaikl darzelio taryba, Pedagogq taryba ir
TevU komitetas.

29. Vaikq darzelio taryba (toliau Taryba) yra aukldiausia savivaldos institucija. Taryba telkia
vaikq darZelio pedagogq, tevq (globejLl) ir kitq bendruomenes nariq atstovus svarbiausiems vaikq
darzelio veiklos tikslams, uzdaviniams ir aktualiems klausimams sprQsti. Direkorius taiybos
posed;iuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

30. Nariai imokyklos tarybarenkami dvejiems metams.
31. Tarybos posedZiai organizuojamine rediau kaip du kartus permetus. Posedis teisetas,jeijame

dallwauja ne maZiau kaip du t(eddaliai nadq. Nutarimai p.iimami posedyje dalyvaujandiq balsq
dauguma. Tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinldas atviru balsavimu Tarybos posedyje.
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32. Taryba atlieka lias funkcijas:
32.1. aptada vaikrl darzelio veiklos pe.spektyvas, pagrindines veiklos kryptis;
32.2. aprobuoja vaikLl darzelio strateginlplana metin€ veiklos programq nuostatusr darbo tvarkos

taisykies, aptaria ugdymo organizavimo tvarka kitus vaikq darzelio veikl4 reglamentuojandius
dokumentus, teikiamus vaikq darielio direkoriaus;

32.3. aptaria siul]'rnus del ugdymo, metodiniq priemoniq uZsakymo, papildomos veiklos ir
renginiq organizavimo;

32.4. teikia siilymus vaikq darzelio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinantjq darllo
rezultatus;

32.5. iiklauso vaikq darielio direktoriaus metines veiklos ataskaitas;
32.6. pletoja vaikq, tevu (glob€j$, pedagogq ir kitq bendruomenes nariq demokatines glwensenos

parini:
32.7. kartu su Pedagogq taryba svarslo ir teikia pasiiilymus vaikq sveikatos biikles, sveikos

g].r'ensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
32.8. gali organizuoti paramos lesu kaupim4 i vaikq darZelio s4skaitq esant tokiU lesq. planuoja ir

kontroliuoja jq skirstl,rnq ir naudojimq
32.9. telkia bendruomenQ vaikq dar;elio uzdaviniams igyvendinti.
33. Vaikq darZelio Taryba uZ savo veiklq viena kartqper metus atsiskaito vajkq darielio

bendruomenei.
34. Pedagogq taryba nuolat veikianti vaikq darZelio savivaldos institucija pedagogq profesiniams

ir bendriesiems ugdymo klausimams sprQsti. Jqsudaro vajkq dadelio direktorius, visi vaikrl darZelljc
dirbantys pedagogai, sveikatos prieziairos specialistas, pagalbq teikiaitys specialistai, kiti tiesiogiai
ugdl,mo procese dal;waujantys asmenys.

35. Pedagogqtarybai vadovauja vaikq darZelio ditektorius.
36. Pedagogq larybos posedziai iaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir ne reaicu laip

vien4kan4per pusmeti. Prleikus gali bati sitlviestas neeilinis pedagogr! tar)'bos po:edis.
37. Posedis yra teiseJas, jeij ame dallwzuja du tred.ialiai pedagogq tarybo3 rariq. lJutar.ill1ai

priimarni posedyje dalwavllsiq nariu balsq dauguma.
J8. Peddgoglr trr)bJ.rtlieka Sia. lunxLija.:
38.1. svarsto ir priima nutarimus teises aktrl nustat)tais ir vaikq dadelio direktoriaus teikiamais

klausimais;
38.2. ugdymo turini ir metodus derina prie vaikq darZelio keliamq uZdaviniq ir bendruomenes

porcikiq, svarsto ikimokykliniq, prieSmokykliniq grupiq ugdymo(si) turinio derinim.t taipusavyje;
38.3. svarsto vaikq darZelyje realizuojamas pedagogq kvalifikacijos tobulinimo prog.amas;
38.,1. skatina metodiniq naujoviLl paieikq ir patidies sklaidqj
38.5. sprendiia kitus pedagogq profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.
39. Tevq komitot4 sudaro grupiu tevq komitetll deleguotitdvq atstovai.
40. Tevq komitetas:
40.1 . te iL ia .iIlymu. del ugd) mo organi,,a\ imo:
,10.2. padeda organizuoti renginius, akcijas;
40.3. dallwauja rengiant vaikq darZelio veikl4 reglamentuojandius dokumentus;
40.4. svarsto vaikq darzelio direktoriaus teikiamus klausimus.

VI. DARsUOTOJV PRITI,trMAS I DARBA, J(J DARBO APMOIdJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

41. Darbuotojai i darb4vaikq dar2elyje priimami ir atleidziami iSjo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitr{ teises aktLl nustat}.ta tvarka.
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42. Vaikq darZelio darbuotojams uZ darb4mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitqteises
aktq nustatfa tvarka.

43. Vaikq darielio direktorius,jo pavaduotojas ugd)'rnui, pedagogai ir pagalbos mokiniui
specialistai atestuojasi ir kvalilikacij4 tobulina Svietimo ir mokslo ministro nustatlta tvarka.

44. Metini vaikq darZelio darbo uzmokesdio fond4tvirtina Joniskio rajono savivaldyb€s taryba.
45. Didziausiq leistinq vaikq darZelio pareigybiq s4rasq ir skaidiq tviftina JoniSkio rajono

savivaldybes administracijos direktorius.

Vtr. VAII(V DARZELIO TIJRTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,-FINANSINXS
VEIKLOS KONTROLT IR VAtr(U DARZELIO VEIKLOS PRIEZIORA

46. Vaikq darZelis valdo patikejimo teise perduotq savivaldybes turt4 naudoja ir disponuojajuo
pagal istatymus JoniSkio rajono saviwaldybes tarybos sprendimq nustatlta tvatka.

47. Vaikq da.Zelis turi pammos gavijo status.l.
48. Vaikq darZelio le!r! Saltiniai:
48.1. valstybes biudieto specialiqjq tiksliniq dotacijrl savivaldyb€s biudzetuiskirros lesos ir

JoniSkio rajono savivaldybes biudzeto leios. skiriamos pagal patvirtintas sAmatas;
48.2. pajxmo' ul leiUamas pa.laugas:
48.3. fbndq, organizacijq, kitqjuridinirl ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais biidais

perduotos lesos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
,18.4. kitos teis6tu biidu iglto.s ieios.
49. Ledos naLrdojamos teises aktq nustatlta tvarka.
50. Vaikq darzelis buhalterir)? ap s kait:L organ izuoj a ir finansir:q atskaitomJbp tva*o teises aktrl

nLrstatlta tvarka.
51. Vaikq darielio finansinC veikla kontroliuojama teises akq nustatlta tvarka.
52. Vaikq darZelio ,;eiklos prieiiurq atliek:r jcnilkil rajono savivaldybes taryba.it s^viva[.iYires .,

admilJistlacija. pl ireikus pasitelkiam j iio.jniai vertintcjai.

\'[I" AAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Vaikrl darzelis turi intemeto svetainQ, atitinkandiq teises aktU nustatytus reikalavimus.
54. Praneiimai, kuriuos pagal teises aktus reikia skelbti vieiai, skelbiami vaikU darzelio intemeto

svelaineje, prireikus - teises aktrl nustatlta tvarka JoniSkio rajono savivaldybes admjnisrraclos
svetaineje.

55. Vaikq darielis reorganizuojamas. likviduojamas ar pertvarkomas JoniSkio rajono savivaldybes
tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civiLinio kodekso. Sr, ietimo istatymo ir kitq teises aktq
nustatlta tvarka. Sprendimas del vaikq darzelio reorganizavimo. likvidavimo, perlvarkymo skelbiamas
vietos spaudoje, Joniikio rajono savivaldybes administracijos ir vaikq darielio interneto svetainese.

56. Vaikq darzeLio nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria vaikq dar;elio taryba, tvirtina
JoniSkio rajono savivaldybes taiyba.

57. Vaikq darZelio nuostatai keiiiami ir pildomi JoniSkio rajono savivaldybes tarybos, vaikq
darzelio di.ektoriaus ar vaikq dar:elio tarybos iniciati'va.

58. Vaikq darZelis registruojamas teises aktq nustat)4a tvarka.
59. VaikLl darielis reorganizuojamas, likviduojamas arpe varkomas teises aktq nustatyta tvarka.


