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PT,UNGES R. DrD\yirp UOTVKLOS-DAnzEI,IO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plunges r. Didvydirl mokyklos-darZelio (toliau- mokykla-darZelis) vidaus tvarkos
taisykles (toliau-Taisykles) - tai vietinis norminis teises aktas, reglamentuojantis mokyklos-
darZelio sklandq funkcionavim4, tinkam4 darbo organizavim4 bendruomends nariq tarpusavio
santykius darbo procese, jq socialines garantijas.

2. Darbo drausme - tai kiekvieno darbuotojo pareiga sqZiningai dirbti pasirinktoje
veiklos srityje, laiku ir tiksliai vykdyi teisetus darbdavio nurodymus, laikyis darbuotojq saugos
ir sveikatos reikalavimq, tausoti mokyklos-darZelio turt4.

3- Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau
DK), Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
mokyklos-daielio nuostatais, direktoriaus isakymais.

4. Taisykles nustato mokyklos-darZelio bendr4jq darbo tvark4 reikalavimus
darbuotojq elgesiui bei darbo ir poilsio laik4darbuotojams ir ugdytiniarns.

5. Taisykles privalomos visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartl su
mokykla-darZeliu: administracijos darbuotojams, moky.tojams, pagalbiniam personalui ir
aptamauj andiam personalui.

6" Mokyklos-darZelio darbuotojq pareigas ir teises reglarnentuoja darbo sutartys,
materialines atsakomybes sutartys, darbuotojq saugos ir sveikatos ir prie5gaisrines saugos
instrukcijos. Konkredias darbuotojq teises ir pareigas nustato jq pareiginiai nuostatai (pareigybirl
apra5ymai).

7. Asmuo priimamas dirbti mokykloje-dartelyje, supaiindinamas su Siomis
Taisyklemis, darbo saugos instrukcij omis, pareiginiais nuostatais.

S. Siq Taisykliq nuostatos taikomos ir privalomos tiek, kiek jos nepriestarauja
Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimams. UZ Siq Taisykliq igryendinimq atsakingas
direktorius

II. MOKYKLOS.DARZELIO STRUKT TRA IR DARBO KLAUSIMAI

8. Mokyklos-darZelio struktura.
8.1. Mokyklai-darZeliui vadovauja direktorius.

savivaldybei. Direktorius organiztoja, koordinuoja
tiesiogiai

8.2. Mokyklos-darZelio administracijq sudaro:
buhalteris.

Direktorius yra atskaitingas Plunges rajono
ir kontroliuoia mokyklos-darielio veikl4

direktorius, tkio vedejas, sekretorius, vyr.

8. 3. Mokyklos-darZelio savivaldq sudaro : Mokyklos-darZelio Taryba, Mokytoj q Taryba.
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8.4. Darbuotojai atskaitingi istaigos direktoriui. PrieZitrq vykdo flkio vedejas ir pagal
poreikius sudaryta komisij a, patvirtinta direktoriaus isakymu.

8.5. Mokyklos-darZelio struktlrq ir pareigybiq s4ra54 nustato ir tvirtina direktorius.
DidZiausi4leistinqpareigybiq skaidirl nustato mokyklos-darZelio steigejas.

8"6. Mokykloje-darZelyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.
9. Dokumentq pasiraSymas.
9.1. mokyklos-darielio direktorius, o jam nesant (del komandiruotes, atostogq ar ligos) ji

pavaduoja pradiniq klasiq mokytojas, pasira5o isakymus bei dokumentus, siundiamus kitoms
institucij oms, istaigoms, imonems, organizacij oms ir piliediams.

9.2. direktoriaus vadavimas nrira papildomai apmokamas.
9.3 .lsakymus finansq klausimais pasira5o mokyklos-darZelio direktorius,. o jam nesant

para5o teisE turintis asmuo. vyr. buhalteris
10. Direktoriaus nurodymq ir sprendimq vykdymas.
10.1. Nurodymus ir sprendimus mokyklos-darZelio direktorius iformina isakymais,

rezoliucijomis, kitokia ra5ytine ar Zodine forma.
10.2. Ugdymo procesui vadovauja direktorius.

III. MOKYKLOS YEIKLOS ORGANIZAYIMAS

il. Molqrtojq aukletojU administracijos ir aptarnaujandio personalo teises ir darbo
organizavimq reglamentuoja direktoriaus isakymu patvirtinti pareigybes apra5ymai ir
instrukcijos.

12. Mokyklos-darZelio darbuotojai asmeni5kai atsako uZ savo funkcijq vykdym4 ir uZ

kokybi5k4 savo darbo atlikim4.
13. Mokykla-darZelis savo veiklq organizuoja vadovaudamasi metine veiklos programa ir

ugdymo planu, kuriqrengia direktorius isakymu sudarytos darbo grupes.
l4.Mokyklos * darZelio direklorius su ugdymo planu ir metines veiklos programa

supaZindina Mokyklos - darZelio tarybq ir Mokytojq tarybq.
15. Mokyklos - darZelio direktorius veiklos metinE ataskaitqpateikia mokyklos susirinkime.
16. Pasifllyraus del mokyklos - darielio veiklos i.odiiu ar ra5tu tiesiogiai direktoriui gali

pateikti kiekvienas mokyklos - darZelio bendruomenes narys.
17. Pamokq keitim4tvarkara5tyje daro tik direktorius
18. Mokyklos - darielio darbuotojai privalo uZtikrinti Siq Mokyklos - darielio veiklos

organizavimo pagrindiniq reikalavimq laikymqsi:
191. mokyklos - darielio darbuotojai, pastebejg smurt4 patyiias ar kvaiSahl platinim4 ar

vartojimq mokyklos - darZelio aplinkoje, informuoja mokyklos - darZelio direktoriq ir mokyklos

- darZelio Vaiko geroves kamisijq
19.2. darbas mokykloje - dartelyje ipareigoja mokykloje - darielyje dirban{ius pedagogus

pamokineje ir utklasineje veikloje propaguoti sveikqgyvcasen% eti5kakulhlriag4elgesi Yykdytr

smurto ir paty6irs kvai$alq vartojimo preveacijq
19.3. klasiq molqrtojai I aktyviqprevencijos veiklqpasitelkia tevus ir padius mokinius;
19.4. mokyklos - darZelio Vaiko geroves komisija rflpinasi, kad mokykla - darZelis

organizuotq reikiarn4 psichologinq, medicininQ ir socialinq pagalbq mokiniams, kuriems 5i

pagalba reikaling4 o nesant galimybi6 kad jqsuteiktq kitos miesto institucijos;
19.5. mokyklos - darielio urokytojai nepalieka jiems patikeQ mokiniq be prieiifrros

pamokrl perhaukt renginirl ir popamokiaes veiklos metu.
20. Mokykloje-darlelyje ugdyrnas organizuojamas pagal Sias programas:

Plunges r. Didvydiq mokyklos-darfelio ikimokyklinio ugd5nno prograr4;
Priesmokyklinio ugdymo ir ugdymosi progr&mru

Pradinio ugdymo bendrqpias programas.
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21. Ikimokykliniq ir prie5mokykliniq ugdymo grupiq ugdomoji veikla planuojama vienai
savaitei, organizuojama laikantis grupes dienos ritmo.

22. Yaakq pfrangq" ir pasiekimus vertina ikimokyklinio ugdymo aukletojai, meninio
ugdymo pedagogas, ugdomqiq mettl pradZioje ir pabaigoje. I5vados fiksuojamos vaiko pasiekimq
aplanke.

23. Prielmokyklinio ugdymo pedagogas, vadovaudarnasis Prie5mokyklinio ugdymo
standartu, pasiekimus fftsuoja mokslo metq pradZioje ir pabaigoje vaiko pasiekimq apra5e. Vaikq
paZangos ir pasiekimq rezultatai aptariami lvlok5rtojq tarybos posediiuose.

Z4.Yarko t€vai (globejailr0pintojai) gali dalyvauti grupes veikloje, padeti aukletojai, stebeti
savo vaikq si[lyi idejas veiklos planavimui, teikti pasifilyrrrus del darbo tobulinimo.

25. Ui: vaik6 moksleiviq maitinimq tevai (globejai/mpintojai) sumoka uZ praejusi menesi
iki einamojo menesio dvide5imtos penktos dienos).

26. Ne darbo dienos * Se$tadieniai ir sekmadieniai, Yyriausybes numat5rtos Svendiq dienos,
darbuotojq asmenines (apmokamos ir neapmokamos) atostogos.
Sa1es uZimtumo tvarkara5diai sudaromi iki rugsejo 5 d., esant reikalui, keidiami.

rv. uGDyTrNru PRTEMTMAS rR rsvvrruAs rs MOKYKLOS-DARZELIO

27. Mokiniai i mokykl4-dariel[ priimami mokyis pagal Lietuvos respublikos Svietimo ir
mokslo ministro patvirtintqtvark4 bendrojo ugdymo mokykh4 mokiniq priemimo tvark4 ir klasiq
komplektavimo apraS4 patvirlint4 Plunges rajono savivaldybes tarybos sprendimu ir mokyklos-
darZelio nuostatq reikalavimus

28. Mokiniui i5vykstant i5 mokyklos-darZelio nepasibaigus mokymo sutarties galiojimo
laikui, sutartis nutraukiama gaws ra5tiSkqtevq (globej{r[pintojq) praiymq.

29. I5eidamas i5 mokyklos-darZelio, mokinys privalo grq/krti visq mokyklai-darZeliui
priklausantiturtq: knygas, vadovdlius ir kt.

30. mokinys, atrrykEs tEsti mokymqpi i5 uisienio, priimamas mokytis pagal Svietimo ir
mokslo ministro nustat5rt4 tvark4.

31. mokinio priemimas mokytis iforminamas mokymo sutartimi, kurioje reglamentuojami
dviejq Saliq esminiai susitarimai ir kuri sudaroma tokia tvarka:

3l.l.pasiraSydami sutart[ tevai(globejai/rfipintojai) patvirtina, kad supranta savo ir savo

vaiko atsakomybg ir isipareigoja sutarties laihrtis;
31.2. pasiraiydami sutarti &vai (globejailrEpintojai) patvirtina kad j,{vaiko elgesys atitiktq

mokykloj e - darLelyj e keliamus reikalavimus ;

31.3. abu sutarties egzempliorius pasiraSo mokyklos-darZelio direktorius ir praiymo
pateikejas. Yienas sutarties egzempliorius paleikiamas tevui (globejuilrBpintojui), kitas segamas i
bv1a.

3l .4. ]rt vaik4 iki 14 metq sutart[ pasira5o vienas i5 tevq (e]obejdrEpistojt{);
31.5. mokymo sukrtis registruojama Mokymo sutardiq registracijos knygoje.
32. Sudarius sutartimokinys registruojamas Mokinirlregistre, formuojama asmens byla.
33. Mokiniui i5vykus it mokyklos-darielio, jo asmens byla lieka mokykloje'dari*lyje.

Gavus i5 mokyklos, kurioje rnokinys tqsia mokslq mokyklai iSsiunliamos pra$omq dokumentq

kopijos arba pa*yrna apie mokymosi remltatus.
34. mokinio laikinas i5vykimas gydytis ar mokytis, [forminarnas direktoriaus isakymq jame

nurodant i5vykimo prietasti Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro [sakyrnu nustatyta

tvarka.
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v. DARBUoToJU rRTEMTMAS rR ATLETDIMAS rS n^q.nro

35. Mokyklos-darZelio darbuotojus priima i pareigas (darba) arba atleidLia i5 pareigtl
(darbo) mokyklos-darZelio direklorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustaQrta tvarka;

36. Pedagogai, atitinkantys Svietimo istatyme nustat5rfus reikalavimus, ir kiti darbuotojai I
pareigas priimami vadovaujantis Lietuvos respublikos darbo kodeksu, kitais teises aktais,
sudarius su jais darbo sutartis ra5tu;

37. Priimami i darbq darbuotojai raSo praSym4 raStu pagal pavyzding formzu su jais
pasira5omos darbo sutarfys, istaigos direktoriaus isakymu iteisinamas darbo sutarties sudarymas.

38. Darbo sutartyje aptariamos butinosios darbo sutarties s{ygos.
39. Gali buti susitarta ir del kitq darbo sdygq: del sutarties termino, iSbandymo ne visos

darbo dienos ar savaites darbo ir kt., konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos ir
atsakomybes, materialines atsakomybes.

40. Priimarni dirbti i istaig4asmenys privalo pateikti:
40. 1. asmens tapatybe patvirtinanti dokument4;
40.2. iSsimokslinimq profesinipasirengim4ir sveikatos bfrkle patvirtinandius dokumentus.
41. Priei pradedami dirbti darbuotojai yra pasiraSytinai supaZindinami su:

41.1. istaigos darbo tvarkos taisyklemis;
41.2. pareiginenris instrukcijomis. Kiekvienai konkrediai pareigybei tvirtinami pareigybes

apra5ymai, kuriuose austatomos tas pareigas einandio asmens firnkcijos, teises ir pareigos, ir su

kuriais susipaiinqs pasira5o bei numatytas funkcijas vykdo konkretias pareigas uiimaatis asmuo;

41.3. darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijomis;
44. Darbuotojas privalo pradeti diftti kit4 po darbo sutarties sudarymo dien6 i5skynrs

atvejus, jei Salys nesutare kitaip.
45. Mokyklos - darZelio vadovas gali reorganizuoti darbq keisti da$uotojq darbo sqlygas,

taip pat pakeisti kitas s4lygas (leagvatas, darbo rctimq, materialines atsakomyb0s dydi, pareigq
pavadinimq ir kt.) tada, kai keid.iamas, pertvarkomas darbo organizavimas. Su [sakyrnu apie

numatomq darbo sqlygq pakeitimq darbuotojas supaZindinamas ne veliau kaip prie5 menesi.

Darbuotojui nesutinkant dirbti pakeistomis sqlygomis, jis gali bfrti atleistas i5 darbo, laikantis

istatymq numa$rtos tvarkos.
46. Darbo sutarffs sudaromos, keiEiamos ir nutraukiamos Lietuvos Respublikos darbo

kodekso nustaffi tvarka. Pakeitimai daromi abiejuose sutarties egzemplioriuose.
4?. Mokykloje - darZelyje su darbuotojais sudarytos darbo sutartys pasibaigia, kai darbo

sutartis nutraukiama: $aliq susitarimu, suejus terminui, kai i5bandymo, norint patikrinti ar

darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, darbuotojo parei5kinnr, del

nepriklausan{iq nuo darbuotojo aplinkybfu darbdavio iniciatyva, kai nera darbuotojo kaltes, be

ispejimo ut darbo drausmcs paieidirnq darbdavio bankoto atveiu, likvidavus darhdav[ be teisiq
peremej o, darbuotojui mirus.

48. Nutraukia*t darbo sutarti i5mokama pinigine kompensaciia&nepanaudotas kasrnetines

atostogas neatsitvelgiant i sutarties tormin4 Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotrl

kasmetini4 atostogg tenkan{iq tam darbo laikotarpiui, darbo dienq skai6iq.

49. Atleidimo dien4 darbdavys ufuildo atleidtiamo darbuotojo darbc sutarties abu

egzempliorius, iSmoka visas jarn priklausiandias pinigq sumas; atleidimo diena laikoma paskutine

darbo diena.
50. Materialiai atsakingi asmenys, pries nutraukiaat da.rbo sutarti atsiskaito ui gautas

disponavimui materialines vertybes.
51. Ut ialq padaryt4rnekyklos - dar*elio lurtui, darbuotcjas atlygina ir atsako teises aktrl

nustat5rla tvarka.
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52' Darbuotojui mirus, jam priklausantis darbo uZmokestis ir kitos sumos ne veliau kaip per
tris darbo dienas, pristadius mirties fakt4 patvirtinanti dokument4 i5mokamos mirusiojo Seimos
nariams arba tiems asmenims, kurie ji laidojo.

YI. DARBO IR POILSIO LAIKAS

53. Mokyklos-darZelio darbuotojams poilsio ir darbo laikas nustatomas remiantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais.

54. Mokyklos - darZelio darbuotojams nustatoma penkiq darbo dienq savaite. Poilsio
dienos - *estadienis ir sekmadienis. $is darbo reZimas netaikomas sargams * t itu- personalui,
kurio kitoki darbo reZimQ nustato darbo sutarlrys. Nedarbo dienos mokiniams - Ie5tadieniai,
sekmadieniai ir Vyriausybds numatytos ugdyrno plane $ventines dienos, atostogeis.

55. Darbuotoju darbo laikas fiksuojamas darbo laiko apskaitos iiniaraidiuose, mokytojams
- pamok4 ir uisi*mimrtr tvarkara5iiuose. Mokytojq da$o dienos laikas nenormuoiamas.

56. Pamokos trukme pirmos klases mokiniams * 35 min., kiel klasiq- 45 min.
57. Perkaukrtr tarp pamokq trukme 10 mkr. Mokykloje - d*rlelyje yra dvi ilgosios

pertraukos po 20 min.
58. Pamokrtr laikas gali o-Bti trurnpinamas Sventinirg metodiniq renginiq ir posedZiq

dienomis bei neatitinkant sanitariniq higieniniq reikalavimq normoms (esant Saltoms patalpoms).
Pamokos laikas gali bfiti sumaiintas iki 30 rninuEiq. Atitinkanrai trumpinama.s ir-papildomo
ugdymo laikas.

55. Administracijai ir aptarnaujandiam trrersonalui nustatoma 40 val. d€{bo savaite.
57. Darbo, pietq laikas:
57'1' administracijos, aptarnaujan{io personalo, ikimeikyklinio, priesmokyklinio ugdymo

aukletdrl darbo laiko pradtia ir darbo laiko pabaiga nurodoma darbo grafike;
57.2" darhuct<rjarns, dirtrantiems visE darbo dien4 yra suleikiama viena papildoma 15

minudiq poilsio pertraukele, kuri iskaitoma I darbo taik4. Pertraukeld skiriama nepasitraukiant i$
darbo vietos;

57.3. administracijos, aptaraaujan&io personalo pietq pertraukos lrukma nurodoma darbo
grafike Salims su-sitarus, bet ne veliau kaip po keturiqdarbo val"ndq;

57'4- su mokiniais dirbantierns darbuotojams laikas pavalgyti skiriamas mokiniq pietq
maitinimosi metu pagal klasiq &rufliq re*imq.

58" Darbr'rotr:ljai turi laikytis mokyklos-darlelio nustatyt<r darbo laiko reljmo, ssant labai
svarbi*ms aplinkybems {neatvykus i dalbq veluojan$ * pranesti administracijai. Darbuotojui
susirgus, taip pat gaYus nedarhingumo pa*ymejim4 kasmetinir; atostogq metu, pr*acsti pa*i,xn ar
per kitq asmeni t4 padi4 dien4,

59, Kasrnetinrts ir papildomcs atostrogos suteikiamos {.ietuvos Respublikos darbo kodekso
nustaffi fvarka;

60. Mokytcrjarns ir aptarnaujan{iarn personalui ka-xmeti*es atostagas suteikiamos vasaf,os
metu pagal i5 anksto perengtq grafik4 atsiivelgus i darhuot*.iq pagcidavinrq hei n:rokyklos -
darielio galimybes" {Simties tvarka, riel svarhirt prief.asf;i4 uiort"Suu 4arbuotojams guti Ufrtl
sulcikiarru>s m*rkslo metq *igojo taip, kaxl nesutrikrlytq makiniq ug<lyrno proceso.

60' Darbuotojui pageidaujant, karmeti*es atosteig*s gali buli sutqikiamos eialimis. Viena iB
kasmetiniri atostogq d*liq negali bfrti tmnrpesn* kaip keturi*lika kal*nrlonnirl etri*rrq;

61. Nemokamas atostogas suteikiarncs darbuotoj4 pra$ymu pagal Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 184 straipsni;

62- Be patcisinamos &r nerimtos prietasties neatvykstan*iam i el*rbE clarhuotojui,
direktorius skiria nuohaudas, vadnvaujartis I.ietuv*s Respuhlikos dar'kr gafi6rks*;

63. lladxr laikat kei#ia$lss tik ra$tu suderinus su direktoriumi. Savavaliskai
keisti rlraudZiama, Eavarra.li5kai darbuot<ljarns keistis pamainor:ris, i5leisti viena
griei.ki dratidiiama ir: Iaikonra nxrkykl*s-clarf.*Iio dartlil e{rausrxc:s paf.eieiimu.

darbo gafik4
kitq iS darbo
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YII. DARBO UZMOKESTIS

64. Mokyklos - darZelio darbuotojo darbo uZmokesti sudaro: tarnybinis atlyginimas,
priedai, priemokos.

55. Darbo uZmokestis pedagogams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams skaidiuojamas ir
mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatytu Svietimo
istaigq darbuotojq ir kiq [staigq pedagoginiq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apraSu.

66. Mokykloje-darZelyje dirbandiq darbuotojq pagal darbo sutartis tarnybiniq atlyginimq
(tarifiniq atlygiq) koeficientus bei kitas darbo uZmokesdio s4lygas nustato direktorius, suderinEs
su steigeju;

61. Darbuotojams, dirbantiems nepilnq darbo dienq ar turintiems nepilnq darbo kruv[,
darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui pagal tarifini atlygi;

68. Darbuotojams, dirbantiems poilsio, Svendiq dienomis ar nakti darbas apmokamas pagal
Lietuvos Respublikos darbo kodekso tvark6

69. Darbo uZmokestis pedagogams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per menes[
8 ir 25 dienomis arba vien4kartqper menes[ (8 d.) pagal darbuotojo ra5ti5k4 pasirinkim4 ir
pervedamas I asmening darbuotoj o nurodyt4 banko sqskait4.

70. Visq kategorijq darbuotojams, mokyklos - darZelio direktoriaus isakymu, gali blti
mokamos premijos, priedai ir priemokos uZ ivairiq papildomq darbq atlikim4teises akq nustatyta
tvarka.

VIII. DARBUOTOJU SKATINIMAS IR NUOBAUDOS

7l.Ui. nepriekai5ting4pareigq atlikim4darbuotojams gali bflti taikomos skatinimo

priemones:

71.1.padeka Lodliu;

71.2. padeka raStu;
7 i .3. pinigines premijos, dovanos;
72. Materialinio skatinimo (pinigines premijos) le5os sudaromos i5 mokyklos - darZelio

sutaupytq atlyginimui skirtrl le5q.
73. Materialinis skatinimas skiriamas darbuotojams kalendoriniq metq pabaigoje

direktoriaus isakymu. Paskirstyti premijas direktoriui galipatarti mokyklos - darLeliotaryba.
Darbuotojams, s4Ziningai atliekantiems savo pareigas, nepaZeidusiems darbo drausmds ir tvarkos,
neturintiems administracijos nuobaudq ir bendradarbiq pagristq nusiskundimrS Mokyklos -
darZelio tarybos sprendimu, gali bflti skiriama 5 MGL dydZio pinigine premija

T4.Mxeialinis skatinimas gali btti padidintas atsiZvelgiant [:
74.1. nepamokinq ir kitokiq neapmokam4 mokyklos bendruomends labui veikl4

(vadovavimas mokiniq orgarizacijoms, Mokyklos - dafielio tarybos nariams, papildomqrenginiq
mokyklai - darZeliui ir miesto visuomenei organizatoriams, ekskursijos vadovams);

74.2. profesinius pasiekimus (konkursai, olimpiados, varZybos ir pan.).
75. Aplaidiems, nedrausmingiems, nertpestingai atliekantiems savo pareigas arba jr1

nevykdantiems darbuotojams, nesilaikantiems ir nevykdantiems mok.vklos - darielio darbo
tvarkos taisykliq gali bfti taikomos Sios drausminimo priemonds:

75.1. pastaba;
75.2. papelkimas;
75.3. atleidimas i5 darbo.
76.Darbo drausmds paZeidimas yra:



7

76.1. netinkamas pareigq vykdymas del darbuotojo kaltes;
76.2. darbo tvarkos taisykliq ir darbo pareigq nevykdymas;
76-3. neleistinas, grubus elgesys su mokiniais, je tevais, administracija ar kitais

darbuotojais;
76.4. savivaliavimas;
76.5 vagystes, sukdiavimo, turto pasisavinimo ar issvaistymo atvejai;
76-6. buvimas darbo vietde neblaiviam, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikq

psichotropiniq medZiagq;
7 6.7 . neattylamas i darbq be svarbiq prieZasdiq visq darbo dienq;
76.8. atsisakymas tikrintis sveikatqir kt";
76. 9. atsisakymas vykdyti administracij os darbines veiklos nurodymus;
77. Kai darbuotojas vienq kart4 Siurk5diai paZeidZia darbo pareigas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodekso 136 str. 3 d.2p. gali bflti atleidziami is darbo.
78. Darbuotojq panaryn darbo drausmes paieidimu tiriami k vZ darbo drausmes

paZeidimus drausmines nuobaudos skiriamos Darbo kodekso ir kitq teises akaf nustat5rta tvarka.
79- Su isakymu apie drausmines nuobaudos skyrimq darbuolojas, dirbantis pagal darbo

sutarti supaZindinamas ne veliau kaip kit4 darbo dien4. Ligos ir atostogq laikotarpiaii Si termina
neiskaitomi.

80. Drausmines nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarkq bei
panaikinimo sqlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Dt BENI}RIEJI REIKALAYIMAI YIDAUS TVARKAI

Sl.Mokykloje-darZelyje turi btrti uZtikrinta auk5ta bendravimo kult[ra, maksimalus demesys
vaikui' moksleiviui, kokybi5ka Svietimo paslauga, saugi aplinka; Kiekviena darbo vieta, pata$a
turi btrti Svari ir tvarkinga.

82. Mokyklos darbuotojas privalo:
82.1. puoseleti mokyklos-darZelio prestiL4saugoti ir tausoti turt6
82.2- xeiti I darbq ir i5eiti i5 jo nustafru laiku. Darbuotojas, negalintis del svarbiq

prieZasdiq (liga nslaimingas atsitikimas ar pan.) atvykti i i*U+ lutinai informuoja
administracij6

82.3. tinkamai atlikti savo pareigas, apraiytas pareigybes apraiymuose;
82-4. sqginingai atlikti savo pareigas, laikytis darbo Cra,,smes, hiku atvykti i darbA vykdytr

dmbo planus bei teisetus vadovqnurodymus ir savivaldos institucijlt sprendimus;
82.5- atsakingai prg4 ra$fvedybos taisykles pildyti gropr Oi*rryoq klases dienyn4 laiku

pateikti dokumentus bei informacrjq apie savo ugdytinius;
82-6- kaupti dalykines, pedagogines, psichologines iinias, plesti kulffirini akirati tobulinti

kvalifikacija;
82.7. bendrauti su vaikais taisyHinga bendrine lietuvitl kalba (uisiernimq metu), laikyis

kalbos kulttlros, ra5tvedybos reikalavimg
82-8. suteikti vaikui reikiamE pagalbq pastebejus jo atZvilgiu taikomq smurt4 prievart4

seksualinl ar kitokio pob[diio i5naudojim4;
82'9. darbo Inet] loti daaesingiems ir kruopSCiai atlikti pavesr4 darbq. palaikyti tvark4 ir

Svarq drlo vietoje. Baigus darbq patikti savo darbo viet4 tvarkingq irenginius nesugadintus,
iSjungtus i5 elekhos lizda;

82.10. taupyti elektros energijqir vandeni;
82.11. tarlsoti mokyklos-darZelio turt4 racionaliai naudoti finansinius bei materialinius

resursus;
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82.12. sistemingai tikrintis sveikatq susirgus nedelsiant nutraukti darbq ir pranelti
direktoriui, i5klausyti sanitarinio minimumo ir pirmosios pagalbos suteikimo kursui, gauti
paZymej imq pristatyti sanitarines knygeles;

82.13. darbo metu turi b0t tvarkingai apsirengg, aveti vidaus patalpoms skirta avalyne;
82.14. maisto bloko, valgyklos darbuotojai, aukletojqpadejejai vilketi specialia aprarrga;
82.15. pateikti sekretoriui btrtin4 informacijq apie save (gyvenamoji vieta, Seimine padetis,

darbo staZas, telefono numeris), pasikeitus duomenims, juos patikslinti;
82.16. pateikti informacij4 apie save, kur btrtq galima kreiptis, jei ivyktq nelaimingas

atsitikimas;
83. Mokyklos darbuotojams draudZiama:
83.1. darbo metu vartoti alkoholinius gerimus; kitas toksines ar narkotines medZiagas,

mokykloje bfrti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinir5 toksinirl ar medicininiq
preparatq;

83.2. savo nuoZiura keisti darbo laikq pamain% ugdymo plan% pamokq (uisiemimq) laika
tvarkara5ti nesuderinus su direktoriumi, nevykdyti ugdomosios veikos, keisti vaikq dienos ritm6

83.3. darbo metu uZsiimti pa5aliniais darbais;
83.4. dirbti nesveikuojant, turint temperattiros;
83.5. palikti ugdytinius be prieZiflros;
83.6. atiduoti vaikus nepaZistamiems ar neblaiviems asmenims;
83.7 . bausti vaikus fizinemis bausmemis, juos gq5dinti, grasinti, Zeminti jq orumg ar kitaip

paZeidineti vaiko teises;
83.8. laikyti aihius daiktus (adatas, smeigttrkus, peili Zirkles, s4varZeles) ar kitus smulkius

daiktus, vaistus, elektros prietaisus, valymo, dezinfekavimo priemones vaikams prieinamoje
vietoje;

83.9. gadinti mokyklos-darZelio inventoriq;
83.10. be direktoriaus leidimo pasilikti mokykloje-darZelyje po istaigos darbo laiko (po

18.30 val.), poilsio ir Svendiq dienomis;
83.11. be direktoriaus leidimo i5 mokyklos-darielio patalprl i5sinesti [staigai priklausandius

daiktus, dokumentus, inventoriq;
83.12. be mokyklos-darielio administracijos iinis5 istaigoje btti supa5aliniais asmenimis;
83. 1 3. kalbeti mokyklos-darzelio telefonu asmeniniais reikarais;
84. Mokykloje-darielyje ir jai priklausandioje teritorijoje roktrti draudiiaga.
85. Mokykloje-darZelyje vengiama bereikalingo triuk5mo, palaikoma dalykine darbo

atrnosfera. Tarpusavio sanffiai grind*iami kolegialumu, parhreryste ir pagarb4 netoleruojami
darbo drausmes paZeidimai.

86. Materialiai atsakingi asmerys (Okio vedejas, sekretorius) laikosi rrustafirtos materialiniq
vertybiq ir dokumentq saugojimo tvarkos.

87. Valstybinirl iastitucijq pareigfnams inforrnacija apie mokyklos-darZelio veiklqteikiama
tik su direktoriaus Zinia.

88. Darbuotojai vykdo administacijos ir kontroliuojandiq pareig[nr4 teisetus reikalavimus.
89. UZ Taisyklirl laikymqsi kiekvienas darbuotojas atsako asmeniskai.
90. Administracijos darbuotojai privalo :

90.1. organizuoti darbuotojq darbq taip, kad kiekvienas darbuotojas, vadovaujantis jo
pareigybes apra5ymu, dirbQpagal savo kvalifftacrjq tureAjampaskirf4darbo vietq;

90.2. uZtikrinti, kad botq tinkamai techni5kai irengtos visos darbo vietos ir jose sudarytos
darbo s{ygos, atitinkaniios saugos ir sveikatos taisykliq reikalavimus;

90.3. apmpinti darbuotojus reikalingomis asmeninemis apsaugos priemonemis ir uZtikrinti
sanitarij os ir higienos reikalavimus;

90.4. nuolat konfoliuoti kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos instnrkcijr5 sanitadjos
ir higienos, prieigaisrines saugos reikalavimrtr;

90.5. laiku apmokyti darbqotojus saugiai dirbti pagal jo pareigybes apraiymus. Supaiindinti
darbuotojus su pareigybes apraiymu pasiraiytinai;
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90.6. skatinti darbuotojq norq dirbti na5iai, uZtikrinti sisteming4 darbuotojq dalykines ir
profesines kvalifikacij os kelim4;

90.7- laiku supaZinti darbuotojus su uZduotimis ir jq ivykdymo sqlygomis bei terminais;
91- Mokyklos-darZelio darbuotojai privalo nedelsdami informuoti administracijq:
91.1. [r,ykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui i darbq ar is darbo;
9l-2. paailkdjus, kad vaikas, moksleivis patyre smurt4 prievart4 seksualin[ ar kitokio

pobudZio i5naudojim6
91.3. apie pastebetus mokykloje-darLelyje pa5alinius asmenis arba jq neleistinq elgesi

mokyklos-darZelio teritorij oj e.

X. BAIGIAMOSIOS.NUOSTATOS

92. Darbo tvarkos taisykles gali bfti keidiamos, papildomos, keidiantis lstatymams, keidiant
[staigos darbo organizavim4 reorganizuojari !staig4. Pakeitim4 ar papildym4 daro mokyklos-
darhelio direktorius, suderinEs su Mokyklos - darZelio taryba.

93. Darbo taisykles isigalioja nuo jtl patvirtinimo dienos. TaisyklOs tvirtinamos mokyklos -
darZelio direktoriaus isakymu.

94. Su darbo tvarkos taisyklemis visi darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai. Priemus i
pareigas nauj4 mokyklos - darZelio darbuotojq su mokyklos - darZelio darbo tvarkos taisyklemis
jis supaZindinamas pasira5ytinai pirm4jqjo darbo dien4.

95. [staigos darbo tvarkos taisykliq laikymasis yra viena i5 darbo drausmds sudetiniq daliu.
96- Darbuotojams uZ darbo tvarkos taisykliq paZeidimus yra taikomos drausmines

nuobaudos darbo istatymrl nustatyta tvarka.
97. Dokumentq rengimas ir iforminimas turi atitikti dokumentq rengimo ir iforminimo

taisyklirl reikalavimus.
98. Darbuotojq asmens bylos tvarkomos vadovauiantis LR darbo kodekso, Lietuvos

archlwq departamento prie LR vyriausybes nustatytomis bendn$q dokumentq saugojimo terminq
nuostatomis.

99. [vykus nelaimingam atsitikimui pakeliui i darbq arba i5 darbo nustatomas optimalus
laikas:

99.1. pakeliui i darbq 1 val. pries darbo pradii4
99.2.pakeliui i5 darbo 1 val. pasibaigus darbui.
100. Mokyklos-darLelio darbo tvarkos taisykles yra lokalinio pobtdZio dokumentas,

taikomas tik istaigoje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jq darbo santykiq terminq

PRITARTA
Didvydiq mokyklo s-darZelio
tarybos posedZio 20 1 5-08-3 1

protokolu Nr. I


