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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ 
 
 

PEDAGOGŲ TARYBOS NUOSTATAI 
 
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pedagogų taryba (toliau – taryba) nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija 
pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

2. Pedagogų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir 
kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 
mokslo ministerijos aktais ir lopšelio-darželio nuostatų pagrindu parengtais Pedagogų tarybos 
nuostatais. 

3. Lopšelio-darželio pedagogų tarybos nutarimai yra privalomi visiems darbuotojams. 
 

II. PEDAGOGŲ TARYBOS SUDĖTIS 
 

4. Pedagogų tarybą sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, bendrosios praktikos slaugytojas, logopedas, neformaliojo ugdymo mokytojas, 
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai. 

5. Pedagogų taryba sudaroma lopšelio-darželio direktoriaus  įsakymu. 
 

III. PEDAGOGŲ TARYBOS FUNKCIJOS 
 

        6. Svarstyti praktinius valstybinės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, 
diskutuoti dėl įstaigos veiklos programos ir strategijos, aptarti ugdymo planus, analizuoti ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo klausimus. 
        7. Analizuoti ugdymo procesą ir numatyti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, aprobuoti 
įstaigos veiklos kryptis ir individualias ugdymo programas. 

      8. Svarstyti pedagogų atestacijos ir kvalifikacijos klausimus, skatinti inovacijų paiešką, 
patirties sklaidą. 

      9. Kartu su lopšelio-darželio sveikatos specialistais, socialiniais darbuotojais (logopedais) 
aptarti vaikų sveikatos, saugios priežiūros, mitybos ir kalbos korekcijos klausimus. 

    10. Svarstyti pedagoginės etikos klausimus, aptarti ugdymo planus, svarstyti įstaigos 
metodinę veiklą, organizuoti seminarus, konferencijas, skelbti, platinti metodinę bei informacinę 
medžiagą. 

     11. Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis įstaigomis. 
 

IV. PEDAGOGŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

12. Pedagogų taryba dirba pagal planą, kuris patvirtinamas jos posėdyje. 
13. Pedagogų tarybai vadovauja direktorius. Jam išvykus, atostogaujant ar sergant pedagogų 

tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 



14.Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, taip pat 
prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis tarybos posėdis. 

15. Pedagogų taryba vieną iš savo narių renka sekretorių mokslo metams. 
16. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2\3 tuo metu dirbančių tarybos 

narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių pedagogų balsų dauguma. 
17. Pedagogų taryba kiekvienu svarstytu klausimu priima nutarimus. Jie turi būti konkretūs, 

nurodantys organizavimo laiką ir atsakingus asmenis. 
18. Pedagogų tarybos nutarimus gali sustabdyti lopšelio-darželio taryba, o atšaukti - 

Švietimo skyrius. 
19. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai, 

kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisę. 
 

V. DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKA 
 

20. Bylos, kurias veda pedagogų taryba, įrašomos į lopšelio-darželio dokumentacijos planą 
ir perduodamos saugoti į archyvą. 
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