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ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

 
 

 

DIREKTORIUS 

(atsako už visą įstaigos veiklą, veiklos 

rezultatus, atstovaują įstaigą visuomenėje) 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

UGDYMUI 

(organizuoja pedagoginio personalo veiklą 

visuminio vaikų ugdymo srityje, analizuoja 

ir vertina pedagoginį procesą, švietimo 

politikos įgyvendinimą) 

PEDAGOGŲ TARYBA 

(nuolat veikianti savivaldos institucija ) 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 

ŪKIO REIKALAMS 

(Užtikrina pastatų, patalpų ir tinkamą 

priežiūrą, vadovauja aptarnaujančio, 

techninio personalo darbuotojams, tvarko 

materialinių vertybių apskaitą, apsaugą, 

darbuotojų instruktavimą darbų saugos 

klausimais) 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

SPECIALISTĖ, DIETISTĖ 

(atsako už vaikų sveikatos stiprinimą, 

sanitarijos priemonių įgyvendinimą bei vaikų 

maitinimo organizavimą) 

ANKSTYVOJO, IKIMOKYKLINIO, 

PRIEŠMOKYKLINIO, MENINIO UGDYMO 

PEDAGOGAI, LOGOPEDAS 

(atsakingi už ugdymo programos vykdymą, 

vaikų sveikatą, saugumą ir gyvybę įvairios 

veiklos metu) 

TECHNINIS, APTARNAUJANTIS 

PERSONALAS 

 

(atsako už patalpų švarą, vaikų saugumą ir 

sveikatą, atsako už švarą ir tvarką kieme 

(kiemsargis), patalpų remontą, pastatų, turto 

apsaugą įstaigos nedarbo metu 

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI 

( savivaldos institucija padedanti spręsti vaikų 

grupės veiklos ir auklėjimo klausimus) 

SEKRETORĖ 

(tvarko įstaigos dokumentaciją) 

 

UGDYTINIŲ TĖVAI/ GLOBĖJAI 

ĮSTAIGOS TARYBA 

(aukščiausia savivaldos institucija ) 



 

 

         Lopšelio-darželio administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, bendrosios 

praktikos priežiūros specialistas-dietistas. 

Lopšeliui-darželiui vadovauja Direktorius. Direktorius tiesiogiai pavaldus steigėjui - Vilniaus miesto savivaldybei. Direktorius svarbiausius 

klausimus sprendžia kartu su įstaigos taryba. Jis organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja  lopšelio darželio veiklą tiesiogiai arba per  direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui ar direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už ugdymo proceso organizavimą, planavimą, priežiūrą, ugdymo(si) rezultatų analizavimą, metodinės 

pagalbos teikimą, socializacijos prevencijos programų koordinavimą bei vykdymą, projektinės veiklos organizavimą. Jam pavaldūs yra pedagogai, pagalbos 

vaikams specialistai, neformaliojo ugdymo būrelių vadovai. Jam pavaldūs pedagogai (auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo 

pedagogė, logopedė) 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsako už materialinių (ūkinės paskirties) vertybių įsigijimą ir saugojimą, pastato priežiūrą, užtikrina 

saugias ir sveikas darbo sąlygas, tvarkingą inventoriaus ir teritorijoje esančių įrenginių būklę. Jis vadovauja techninio - aptarnaujančio personalo padaliniui. 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – dietistas atsako už vaikų sveikatos priežiūrą, apsaugą ir tikrina, sanitarinį-higieninį patalpų stovį, 

sanitarinio priešepideminio režimo priežiūros vykdymą ir vertinimą, vykdo nelaimingų atsitikimų įstaigoje, infekcinių ligų prevenciją, pirmos pagalbos 

teikimą, tėvų ir pedagogų švietimą vaikų sveikatos klausimais; sudaro valgiaraščius, vykdo vaikų ir darbuotojų maitinimo priežiūrą, kontroliuoja maisto 

produktų kokybę, gamybą, šiluminį paruošimą, pateikimą, išdalinimą bei higienos laikymąsi maisto paruošimo vietoje, taiko geros higienos praktikos 

taisykles, vykdo lopšelio-darželio bendruomenės švietimą sveikatos, mitybos klausimais; vykdo kitas jos pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas. 

 

Lopšelio-darželio savivaldą sudaro: lopšelio-darželio Taryba, Pedagogų taryba, tėvų komitetas. Jų veiklą reglamentuoja lopšelio-darželio 

nuostatai ir švietimo teisiniai aktai. 

Įstaigos taryba. Tai aukščiausia savivaldos institucija. Ji teikia siūlymus dėl strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; aprobuoja strateginį 

planą,  metinę veiklos programą, darbo tvarkos taisykles, kitus lopšelio darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus; svarsto lopšelio darželio ir kitų 

fondų  lėšų naudojimo klausimus; išklauso lopšelio darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų dėl  jos tobulinimo; teikia siūlymų dėl materialinės 



bazės turtinimo; vertina lopšelio darželio vadovų vadybinę veiklą, pareiškia nuomonę dėl leidimo jiems atestuotis; teikia siūlymų dėl darbo tobulinimo, saugių 

vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; svarsto kitus  direktoriaus teikiamus 

klausimus.  

 

Pedagogų taryba. Tai nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, visi pedagogai, bendrosios praktikos slaugytoja. 

Tėvų komitetas. Tai nuolat veikianti įstaigos institucija, atstovaujanti vaikų tėvų bendruomenę ugdymo proceso tobulinime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


