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TĖVŲ FINANSINĖS IR ŪKINĖS PARAMOS KOORDINAVIMO GRUPĖS 

 VEIKLOS NUOSTATAI 
 

I. Bendroji dalis 

1. Finansų priežiūros grupė (toliau tekste grupė) yra Kauno Valdorfo -darželio „Šaltinėlis" tarybos 

ir Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis" inicijuota institucija, atstovaujanti vaikų, 

mokytojų, vadovų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės interesams.  

2. Grupė vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, skaidrumo, racionalumo, 

pagarbos privatumui, bendruomeniškumo ir socialinio teisingumo principais. 

3. Grupės priimti sprendimai yra tvirtinami darželio taryboje, pritarus Paramos Valdorfo 

pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis" valdybai ir yra privalomi visai bendruomenei.  

4. Darželio tarybos ir Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis" valdybos nariai gali 

dalyvauti grupės darbe be balsavimo teisės. 

5. Grupės veiklos nuostatai gali būti keičiami grupės narių, darželio tarybos ir Paramos Valdorfo 

pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis" valdybos narių iniciatyva ir tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

II. Struktūra, valdymas ir sudarymo principai 

6.Grupę sudaro kiekvienos grupės tėvų (5) ir pedagogų (1) atstovų skaičius 

7.Į grupę tėvus deleguoja visuotiniai grupių susirinkimai atviru balsavimu, pedagogų atstovą 

deleguoja mokytojų taryba atviru balsavimu.  

8.Grupė renkama vieneriems mokslo metams. Grupės sudėtį, pritarus Darželio tarybai ir 

Paramos bendrijos valdybai, įsakymu tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

9.Grupės veiklai vadovauja atviru balsavimu renkamas koordinatorius. 

10.Grupė atviru balsavimu išsirenka sekretorių, kuris tvarko grupės dokumentus: posėdžių 

protokolus, nutarimus. 

11.Grupės posėdis teisėtas, jeigu dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių 

balsų dauguma. Esant lygiam „už" ir „prieš" balsų skaičiui, sprendžiamasis balsas priklauso 

grupės koordinatoriui. 

12.Grupės posėdžiai šaukiami kartą per mėnesį. 

13.Grupės narį, nedalyvavusį 3 grupės posėdžiuose, gali atšaukti jį rinkusi grupė ir 

Mokytojų taryba. Į jo vietą renkamas naujas narys.  



14.Grupės koordinatorių, nedalyvavusį 3 grupės posėdžiuose ar neužtikrinančio grupės 

veiklos koordinavimo pagal šiuos nuostatus, galima perrinkti ar atšaukti grupės narių balsų 

dauguma. 

15. Grupės posėdžiuose stebėtojų teisėmis (be balsavimo teisės) gali dalyvauti arba gali būti 

kviečiami kaip konsultantai kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai (Mokytojų 

taryba, Darželio taryba, Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis" valdyba) 

administracija, vaikų tėvai (globėjai). 

III. Funkcijos 

16. Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos 

„Šaltinėlis" sąskaitą galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą. 

17. Ieško papildomų finansavimo ir paramos šaltinių. 

18. Svarsto šeimų paramos darželiui klausimus, įvertina ir priima sprendimus dėl konkrečių 

šeimų paramos darželiui atvejų. 

19. Renka ir svarsto tėvų, pedagogų pasiūlymus dėl paramos formų. 

20. Vykdo Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis" sąskaitos finansinę 

priežiūrą.  

21. Priima ir konsultuoja šeimos paramos darželiui klausimais. 

22. Svarsto pedagogų, administracijos teikimus dėl paramos konkrečius atvejus. 

23. Praneša apie grupės posėdį likus savaitei iki nurodytos datos. 

24. Informuoja apie numatomo posėdžio darbotvarkę. 

IV. Teisės, pareigos, atsakomybės 

25. Grupės nariai privalo dalyvauti grupės posėdžiuose. 

26. Turi teisę gauti visą informaciją apie Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos 

„Šaltinėlis" ūkinę-finansinę veiklą. 

27. Grupė už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams kartą per ketvirtį 

bei darželio tarybai ir Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis" valdybai. 

28. Atsiskaitymo formą ir būdus nustato pati grupė.  

29. Grupės nariai privalo saugoti komercines darželio paslaptis. 

IV. Veiklos nutraukimas 

29. Grupė paleidžiama reikalaujant 2/3 grupės narių. 

30. Į 3 posėdžius nesusirinkus (iš eilės) kvorumui, be pateisinančių priežasčių (force 

majoure). 

31. Reikalaujant 2/3 darželio tarybos ar 2/3 Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos 

„Šaltinėlis" valdybos narių. 

32. Darželis užsidaro. 

33. Reikalaujant 2/3 tėvų. 


