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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS

PRTEMTMO I DARB.{ rR ATLETDTMO 15 nnnnO TVARKA. pARETcyBES

7. |staigos direktoriq skiria ir atleidZia fstaigos steigejas.

I is 16

l. Kupi5kio r. Alizavos pagrindine mokykla (toliau - [staiga) Darbo tvarkos taisykles (toliau -
Taisykles) reglamentuoja fstaigos darbo tvark4, apibreZia bendruosius darbo santykiq principus ir elgesio

norrnas {staigoje, tarp vadovo, mokytojo vykdandio direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijas,

mokytojq, kito {staigos personalo, mokiniq ir jq tevq (globejq, r[pintojq), nustatydamos bendro pobiidZio

reikalavimus ir taisykles.

2. {staiga yra Kupi5kio rajono savivaldybes biudZetine istaiga, kuri vykdo 3 - 16 m. amZiaus JIUG ir

I - l0 klasiq mokiniq pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ir pritaikyto ugdymo,

neformaliojo ugdymo Svietimo programas ir iSduoda Siuos pasiekimus patvirtinandius dokumentus.

f staiga vykdo grupinio mokymo klasese ir nuotolinio mokymo proceso organizavimo btidus,

diferencijuojant ir individualizuojant mokymo proces4 pagal mokiniq galimybes, sugebejimus ir sveikatos

bukle.

3. Darbo tvarkos taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,

Svietimo lstatymu, kitais lstatymais ir poistatyminiais aktais, fstaigos vidaus aktais.

4. Taisykles tvirtina fstaigos direktorius, suderings su Mokytojq taryba ir Profesine sqjunga.

5. fstaigos darbuotojai su Taisyklemis supaZindinami pasira5ytinai, priimant juos idarb4 ir po

Taisykliq priemimo ar pakeitimo. Mokiniai su Taisyklemis supaZindinami, patalpinant taisykles

f staigos interneto tinklalapyj e u.vi,r,r,. al i zava. I t .

6. Taisykles privalomos visiems fstaigos darbuotojams ir mokiniams.



8. [staigos darbuotojus i darb4 priima, darbo sutarti sudaro ir j4 nutraukia fstaigos direktorius,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministo nustat5rta tvarka.

9. fstaigos ir darbuotojo (iskaitant ir direktoriq) susitarimas del darbo iforminamas darbo

sutartimi, kai Salys susitaria del bUtinq darbo sutarties s4lygq: darbuotojo darbovietes, darbo funkcijq (t. y.

del tam tikros profesijos, specialybes, kvalifikacijos darbo arba tam tikry pareigq) ir darbo apmokejimo.

Darbo sutartis sudaroma ne veliau kaip prieS vienq darbo dien4, iki darbuotojas pradeda dirbti, ir isigalioja

darbuotojo pradejimo dirbti dien4.

10. Saliq susitarimu gali bfti sulygstama ir del kitq darbo sutarties sqlygq, jeigu darbo istatymai, kiti

norminiai teises aktai nedraudZia jas nustatyti (iSbandymo, papildomo darbo ir kt.). Susitarimas del

papildomos darbo funkcijos atlikimo nelaikomas naujos darbo sutarties sudarymu.

11. fstaigoje dirbandiq darbuotojq pareigybes yra 4 lygiq:

Eil.

Nr.

PareirybOs

lygis

Pareiryb6s lygio apibfidinimas Lygiui priskirtos pareiryb6s grup6s

A

I A2

Pareigybes, kurioms bltinas ne

Zemesnis kaip auk5tasis

i5silavinimas su bakalauro

kvalifikaciniu ar jam prilygintu

i5silavinimu ir auk5tasis koleginis

i5silavinimas su profesiniu

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar

j am prilygintu i5silavinimu.

[staigos direktorius.

Skyriaus vedeja.

Mokytojai

Specialistai

2. B

Pareigybes, kurioms bfltinas ne

Zemesnis kaip aukStesnysis

iSsilavinimas ar specialusis

vidurinis i5silavinimas, igyti iki

1995 metq.

Specialistai

J C

Pareigybes, kurioms bltinas ne

Zemesnis kaip vidurinis

i5silavinimas ar igyta profesine

kvalifikacija.

Kvalifi kuoti darbuotoj ai

4. D

Nekvalifikuoti darbuotojai ir

darbuotoj ai, kuriems netaikomi

i5silavinimo ar profesines

Darbininkai
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kvalifi kacij os reikalavimai.

Pareigybiq lygius ir konkrediq pareigybiq [staigoje priskyrim4 konkrediam pareigybes lygiui

nustato istaigos steigej as [staigos direktoriaus teikimu.

Darbuotojq funkcijas nustato fstaigos direktorius, atsiZvelgdamas i pareigybem jos lygi, profesing

patirti. Darbuotojq funkcijos nustatomos pareigybiq apra5uose. Einamqjq metq darbuotojq funkcijos

nustatomos Veiklos vertinimo iSvadose.

12.Pagal organizacing strukt[rE darbuotojai skirstomi i:

12.1 . istaigos direktoriq, kuris yra vienasmenis valdymo organas;

12.2. kiti darbuotoj ai.

13. Priimamas i darb4 asmuo turi pateikti savo asmens dokument4, jo iSsilavinimq ir kvalifikacijE

patvirtinandius dokumentus, jei priemimas i darb4 yra siejamas su i5silavinimo ir kvalifikaciniais

reikalavimais, paZymas apie jo sveikatos biiklg ir turimus vaikus, jei tokiq duomenq, dokumentq

bfitinumo reikalauja teises aktai arba nuo duomenq apie sveikatos bUklg, turimq tam tikro amZiaus ir

sveikatos b[kles vaikq skaidiq turinio [staigai atsiranda pareiga suteikti darbuotojui papildomas garantijas

del jo sveikatos blkles, pirmenybes teisg i atostogas, nemokamas atostogas, laisvas dienas, ipareigoja

sudaryti tam tikras darbo s4lygas ir t.t.

Pateikdamas tokius duomenis darbuotojas supranta ir sutinka, kad jie bttq naudojami, o darbdavys

isipareigoja juos naudoti tik lgyvendinant teises aktq numatytas s4lygas, ipareigojimus, garantijas, bei

[staigos apskaitos tikslais, o tokiq duomenq nepateikus, laikoma, kad darbdavys neZinojo ir neprivalejo

tokiq garantijq darbuotojui suteikti.

14. Pirmenybe priimti i darb4 yra numatoma asmenims, kurie atitinka pareigybes apra5yme ir

teises aktuose nustat5rtus kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus.

Jei nerandamas kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus atitinkandio darbuotojo,

iSimtiniais atvejais terminuota sutartimi i darb4 gali b[ti priimtas asmuo, kuris neatitinka

kvalifikaciniq ir specialiqiq reikalavimq, bet sugeba atlikti pareigybes darbo funkcijas, kol bus rastas

tinkamas kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus atitinkantis specialistas arba priimtas

specialistas igis reikiam4 iSsilavinim4 ir kvalifikacijq per terminuotos sutarties galiojimo laik4.

15. Ne veliau kaip pirmEiE darbuotojo darbo dien4 darbuotojas yra pasira5ytinai

supaZindinamas su darbo tvarkos taisyklemis, pareigybds apra5u, saugos ir sveikatos, prie5gaisrines

saugos instrukcijomis, darbuotojui patiketo hrrto naudojimo ir atsakomybes uZ ji warka, kolektyvine

sutartimi, darbo apmokejimo sistema, kitais lokaliniais [staigoje galiojandiais ir darbuotojo darb4

reglamentuoj andiais aktais.

16. Darbuotojas i5 darbo gali buti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. Darbo

santykiq pasibaigimo diena yra paskutine darbuotojo darbo diena.
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17. Nutraukus su darbuotoju darbo sutarti, ne vdliau kaip paskuting savo darbo dien4

darbuotojas privalo fstaigos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui gr4Zinti fstaigos darbuotojui patiket4

ar darbo funkcijoms vykdyti perduot4 turt4, mokymo priemones, o bibliotekos darbuotojams

darbuotojui perduotas knygas ir kt. turt4, tokios bukles, koks turtas, mokymo priemones, knygos ir

kt. turtas jam buvo perduotas, atsiZvelgiant i to turto normalq nusidevejim4.

III SKYRIUS

SPRENDIMU PRIEMIMAS

18. [staigoje sprendimai priimami fstaigos direktoriaus isakymu.

19. [staigoje veikia Sios savivaldos institucijos, kurios priima rekomendacinius ir patariamojo

pob0dZio sprendimus fstaigos direktoriui, padeda sprgsti fstaigos veiklos uZdavinius, tobulinti

\,-., fstaigos veikl4:

19.1. mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams ir

bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojo

ugdymui funkcijas vykdantis asmuo, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalbq teikiantys

specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

19.2. metodine grupe kuri nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, mokytojq

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq inovacijq diegimE Mokykloje, teikia

Mokyklos direktoriui sifilymus del ugdymo turinio formavimo ir jo iglvendinimo organizavimo gerinimo,

tvirtina dalykinius pamokq planus;

19.3. mokyklos taryba - kuri telkia Mokyklos mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rtipintojq)

bendruomeng, vietos bendruomeng demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda sprgsti Mokyklai

\,. aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisetiems Mokyklos interesams.

19.4. mokiniq taryba - inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti

prevencines programas, teikia sillymus del mokymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo

progr,rmq pletros, socialines veiklos, organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant Mokyklos veikl4

reglamentuojandius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del

institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius i Mokyklos taryb+.

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO IR POILSIO LAIKAS
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20. lstaigoje nustatoma 5 darbo dienq darbo savaite nuo pirmadienio iki penktadienio, i5skyrus

Svendiq dienas, i5skyrus pagal suming darbo laiko apskait4 dirbandius asmenis, kuriq darbo laikas

sudaromas pagal sumines darbo laiko apskaitos grafikus fstaigoje nustatlta tvarka. Tarp darbo

savaidiq 1,ra 2 dienq trukmes nepertraukiamo poilsio dienos.

2 I . Darbo laiko normos:

21.1. Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, dirbantys pilnu etatu, dirba 36 darbo valandas per savaitg,

kas atitinka 1512 val. per metus. Jq darbo laikas sudarytas i5 kontaktinio darbo su mokiniais valandq,

nekontaktinio darbo valandq ir valandq mokyklos bendruomenei.

21.2. Direktorius ir kiti lstaigos darbuotojai, dirbantys pilnu etatu, dirba 40 darbo valandq per

savaitg, i5skyrus atvejus, jei jiems nustat)4a sutrumpinta darbo laiko norma arba nustatl.tas ne visas darbo

laikas.

22. lstaigos direktorius savo darbo laikq tvarko pats, nepaZeisdamas maksimaliojo darbo laiko ir

minimaliojo poilsio reikalavimq. Nepedagoginiq darbuotojq darbo laik4 tvarko iikvede. Darbo laiko

apskaita pildoma darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose elektronine forma. UZpildytus Ziniara5dius lstaigos

direktorius patvirtina per I darbg dien4 pasibaigus menesiui. lstaigos direktoriaus patvirtinti darbo laiko

apskaitos Ziniaraidiai pateikiami buhaltering apskait4 tvarkandiam subjektui.

23. Direktoriaus, vadovaujandiqjq darbuotojq darbo laiko apskaita darbo irlar poilsio dienq ar

virivalandinis darbas apskaitomas, tadiau uZ toki darb4 apmokama kaip uZ darbq iprastu darbo reZimu.

Direktorius gali ipareigoti vadovaujandius darbuotojus ar kitus darbuotojus dirbti vir5valandZius, poilsio

ar Svendiq dien4 tik su jq sutikimu, o ivykus avarijai ar kitai neatideliotinai btitinybei bei kitais Darbo

kodekso nustatltais atvejais - ir bejq sutikimo.

24. Ne visas darbo laikas gali bnti nustatomas Darbo kodekso nustat).ta tvarka, sumaZinant darbo

valandq skaidiq per dien4, sumaZinant darbo dienq skaidiq per darbo savaitg ar darbo m6nesi arba darant

ir viena, ir kita. Ne visas darbo laikas gali btiti nustaqtas terminuotai arba neterminuotai.

25. Laikinas kito darbuotojo pavadavimas iki 1 darbo dienos, kai pavaduojantis mokyojas vykdo

savo uZsiemimus tuo padiu metu, nelaikomas vir5valandiniu darbu ar darbq masto padidejimu.

26. Ugdymo plan4 rengia darbo grupe, vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministerijos parenglais

Bendraisiais ugdymo planais. Ugdymo planas derinamas su Mokltojq taryba ir Darbo taryba. Ji tvirtina

fstaigos vadovas.

27. Pagal ugdymo plan4 kiekvienais mokslo metais irlar kiekvienam pusmediui atskirai lstaigos

direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijas vykdantis asmuo rengia ir esant poreikiui, keidia pamokq ir

konsultacijq tvarkara5ti, pertraukq trukmg, kuriuos tvirtina lstaigos vadovas.

28. Patalpos atrakinamos 7 val., uZrakinamos 17val.

29. Pamokos {staigoje mokiniq grupinio mokymo metu organizuojamos sekandiai nuo 8.30 val.

iki 15.05 val.:
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Nr.
Pamokos Pertraukos trukm6,

min.Pradiia Pabaiga

1 8.30 9.15 10 min.

2 9.2s 10.10 10 min.

J r0.20 1 1.05 30 min.

4 1 1.35 12.20 10 min.

5 t2.30 13. l5 10 min.

6. t3.25 14.10 10 min.

7 t4.20 15.05

30. Pertraukq trukme yra skirtinga ir numatyta auk5diau prie pamokq pradZios ir pabaigos

konkretaus laiko. Pertraukq trukme suderinta su Mokytojq taryba ir patvirtinta [staigos direktoriaus.

Pertraukos yra poilsio laikas, skirtas darbingumui atkurti.

31. Apie pakeitimus tvarkara5tyje mokytojai ir mokiniai i5 anksto informuojami informacineje

lentoje I mokyklos auk5te, mokyojq kambaryje, elektroniniame dienyne TAMO arba asmeni5kai

elektroniniu paStu.

32. Mokytojai ir kiti darbuotojai privalo pamokas, konsultacijas, modulio valandas vesti pagal

tvarkara5ti nustatytu laiku ir gali savo nuoZi[ra paskirstyti nekontaktines valandas, nepaZeidZiant

maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko. Mokytojams ir kitiems darbuotojams grieZtai draudZiama

savo nuoZitra keisti pamokq, konsultacijq, uZsiemimq ir priemimo valandq tvarkara5ti ir darbo grafikq,

i5leisti ar savo tarpusavio susitarimu pavaduoti vienas kit4 ar i5leisti mokinius nalno, be fstaigos vadovo

sutikimo patiems palikti darbo viet4 darbo metu. Negalintys vykdyti darbo funkcijq del ligos ar kitq

prieZasdiq, darbuotojai privalo nedelsdami prane5ti apie tai lstaigos vadovui.

33. Bibliotekininkas dirba nuo 9 val. iki 12 val.

31. Prie55venting dien4 darbo laikas sutrumpinamas viena darbo valanda visiems darbuotojams,

darbo laik4 organizuojant taip, kad bUtq laikomasi nustatyto tvarkaraSdio.

32. Mokytojai ir kiti darbuotojai privalo pavaduoti vienas kitq atostogq ir nedarbingumo metu pagal

fstaigos direktoriaus isakymus del pavadavimo. [staigos direktorius organizuoja nesandio darbuotojo

pavadavim4.

33. Prastovos atveju darbuotojai jq ra5ti5ku sutikimu perkeliami i kit4 darb4, uZ kuri darbuotojams

mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

34. Mokslo metq ir mokiniq atostogq trukme nustatoma pagal mokyklos ugdymo plan4.
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35. Mokl'tojq ir kitq darbuotojq atostogos organizuojamos pagal fstaigoje sudarytq kasmetiniq

atostogq eilg, atsiZvelgiant I darbuotojq pageidavimus, pirmenybg pasirinkti atostogrl laik4 suteikiant tokia

eiles tvarka:

35.1. ne5dioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems bent vien4 vaik4 iki trejq metq;

35.2. darbuotojams, auginantiems bent vien4 vaik4 iki keturiolikos metq ar neigalq vaik4 iki

aituoniolikos meq;

3 5.3. darbuotojams, auginantiems du ir daugiau vaikq;

35.4. darbuotojams, paskutinius kalendorinius metus atostoga!'usiems maZiau negu de5imt darbo

dienq;

3 5.5. darbuotojams, turintiems nepanaudotq kasmetiniq atostogq uZ praejusius darbo metus.

36. Pedagoginiq darbuotojq kasmetines, papildomos ir pailgintos atostogos organizuojamos

mokiniq atostogq metu vasarQ, o darbuotojui pageidaujant ir i5naudojus 10 darbo dienq i5 eiles

nepertraukiamq atostogq, - dalimis kitu mokiniq atostogrl metu ar kitu laiku, jei tai nekliudo ugdymo

procesui. Neatostogaujantys pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai mokiniq atostogr+ metu dirba

pagal fstaigos vadovo patvirtintq darbo grafik4.

37. Atostogos suteikiamos fstaigos direktoriaus lsakymu.

38. Kasmetiniq atostogq trukme reglamentuojama Darbo kodekse ir Vyniausybes 2017 m. birLelio

21 d. nutarime ,,Del Darbo kodekso igyvendinimo" Nr. 496:

38.1 . ne pedagoginiams darbuotojams suteikiamos ne maZiau kaip 20 darbo dienq minimalios

kasmetines atostogos, dirbant penkias dienas per savaitg. Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius yra

maZesnis arba skirtingas, darbuotojui turi biiti suteiktos ne trumpesnds kaip keturiq savaidiq trukmes

atostogos. Svendiq dienos i atostogq trukmg neiskaidiuojamos. Vien4 kartq per metus suteiktq atostogrl

dalis negali biiti trumpesne kaip 10 darbo dienq i5 eiles, jei dirbama penkias dienas per savaitg. o jeigu

darbo dienq per savaitg skaidius yra maZesnis arba skirtingas, atostogq dalis negali blti trumpesne kaip

dvi savaites;

38.2. mokyklq pedagoginiams darbuotojams suteikiamos pailgintos kasmetines atostogos - 40

darbo dienq (eigu dirbama 5 darbo dienas per savaitg) atostogos. Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius

yra maiesnis arba skirtingas, darbuotojui turi btiti suteiktos 8 savaidiq trukmes pailgintos atostogos;

38.3. darbuotojams, turintiems teisg gauti papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su

kasmetinemis atostogomis suteikiamos jq pasirinkimu tik vienos i5 Siq atostogq. Papildomos atostogos

pridedamos prie kasmetiniq atostogq ir gali biiti Saliq susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Salims

nesutarus, Sios atostogos suteikiamos kartu;

38.4. uZ ilgalaiki nepertraukiamqji nepedagogini darb4 toje padioje darbovieteje darbuotojams

suteikiamos papildomos atostogos: darbuotojams, turintiems ilgesni kaip 10 metq nepertraukiam4ii darbo
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V SKYRIUS

PRTEMTMO I ISTATGA rR TSVYKTMO rs ISTATGOS TVARKA

214. Mokiniq priemimas vyksta pagal ,friemimo mokytis i fstaig4 k klasiq komplektavimo tvarkos

apra54".

45. I5rykimas i5 fstaigos:

45.1 . iSlykstantysis i5 fstaigos pateikia pra5ym4 del i5braukimo i5 mokiniq sqra5q. Jei

iSrykstantysis yra nepilnametis, praiym4 uZji pateikia vienas i5 tevq ar globejas/riipintojas, su kuriuo

yra nustat)4a vaiko nuolatine gyvenamoj i vieta;

45.2. i5rykstantysis atsiskaito su biblioteka;

45.3. mokiniui pageidaujant i5duodama paZyma apie jo mokymosi rezultatus, SUP dokumentus,

mokslo metq pabaigoje - mokymosi pasiekimq paZymejimas.

8iS16

staZ4 toje padioje darbovieteje, - 3 darbo dienos, uZ kiekvienq paskesniq 5 metq nepertraukiam4ii darbo

staZq toje padioje darbovieteje - viena darbo diena;

38.5. darbuotojams, turintiems teisg gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jq pasirinkimu

suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetiniq atostogq pridetos papildomos atostogos.

39. Teise pasinaudoti kasmetinemis (iskaitant ir kasmetines pailgintas ar papildomas) atostogomis

(q dalimi ar visomis) prarandama, praejus trejiems metams nuo kalendoriniq metq, kuriais buvo igy'ta

teis6 ivisos trukmes kasmetines atostogas, pabaigos, i5skyrus atvejus, kai darbuotojas fakti5kai negalejo

jomis pasinaudoti. Teise i kompensacij4 uZ nepanaudotas atostogas, praradus teisg pasinaudoti

atostogomis, taip pat iSnyksta. Jei darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinemis atostogomis del laikino

nedarbingumo, suteiktq tiksliniq ar nemokamq atostogrl ar kitq prieZasdiq, suteiktos kasmetines atostogos

perkeliamos i kit4 atostogq laik4, kuris i5 anksto suderinamas su lstaiga.

40. Svendiq dienq i5vakarese darbuotojams, i5skyrus sutrumpint4 darbo laik4 dirbandius ir

darbuotojus, darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda, organizuojant darbo laiko sutrumpinim4 taip, kad

sutrumpinimas nebiitq nrmatltas mokyojq kontaktiniq valandq metu.

41. lstaigoje taip pat gali btiti suteiktos tikslinds ne5tumo ir gimdymo, tevystes atostogos, atostogos

vaikui priZitreti, mokymosi atostogos, nemokamos atostogos, kurios suteikiamos Darbo kodekso

nustatya tvarka ir pagrindais.

42. Darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo pra5ymu ir darbdavio sutikimu Saliq suderintu metu,

bet ne per numatltas kontaktines valandas, suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo

asmeniniams poreikiams tenkinti.

43. Darbuotojas atleidZiamas nuo pareigos dirbti i5saugant jam darbo viet4 jeigu tai b[tina

visuomeninems valstybinems, piliedio ar kitoms pareigoms vykdfi.



46. Atsakingas uZ mokinir+ registro tuarkym4 asmuo i5braukia mokini i5 klases s4ra5q mokiniq

registre.

VI SKYRIUS

BENDROSIOS DARBUOTOJU PAREIGOS IR TEISES

47. |staigos darbuotojai privalo:

47.1. dirbti dorai ir spiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmds (nustatytos darbo laiko

trukmes, visq darbo laik4 skirti darbui, naudoti darbo priemones tik darbo funkcijoms vykdyti ir t.t.);

47.2. atlikti pavest4 darbq kvalifikuotai, laiku ir kokybiSkai, laikantis teises aktq reikalavimq,

metodiniq rekomendacijq, etikos nuostatq;

47.3. vykdyti [staigos vadovo teisetus nurodymus ir pavedimus, nustatSrtus darbo sutartyse,

pareigybes apraSe;

47.4. laikytis darbuotojq saugos ir sveikatos bei prie5gaisrines saugos instrukcijq reikalavimq,

nekenkti kitq dirbandiqjq sveikatai, tausoti savqi4;

47.5.laikytis nustatytos materialiniq vertybiq ir dokumentq saugojimo tvarkos;

47.6. efektyviai naudoti irenginius, ekonomi5kai il racionaliai naudoti medZiagas, elektros energij4

bei kitus materialinius iSteklius; nesinaudoti ir neleisti naudotis su darbu susijusia informacija kitokia

tvarka ir mastu, nei nustato istatymai ir kiti teises aktai;

47.7. laikytis visuotinai priimtq elgesio normq ir tarpusavio santykiq reikalavimq, mandagiai

bendrauti su kitais darbuotojais, mokiniq tdvais, mokiniais ir interesantais, operatlviai ir kompetentingai

sprgsti interesantq klausimus;

47.8. brlti Svariai ir tvarkingai apsirengus;

47.9. saugoti [staigos duomenis, jq nekopijuoti, neatskleisti, neplatinti tretiesiems asmenims jei tai

nesusijg su darbo funkcijq vykdymu;

47.10. atlyginti del darbuotojo kaltes fstaigai padarytus nuostolius sugadinus ar praradus irankius,

medZiagas, ir kit4 padaryt4Zal4;

47.11. nenaudoti, nekopijuoti, nediegti, nesiqsti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios kompiuterines

programines irangos ir autoriq teises paLeidZiandiq kUriniq;

47.12. nuolat kelti kvalifikacijq. Kvalifikacijos kelimo metu laikytis akademines drausmds

reikalavimq. Reikalavimai del kvalifikacijos kelimo nurodomi darbuotojo Vertinimo i5vadose asmeni5kai

kiekvienam darbuotoj ui ;

47.13. ner[kyti fstaigoje ir prie jos;
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47.14. pranesti tiesioginiam vadovui apie pastebetas patydias, mu5tynes, teises aktq paZeidimus,

Zalq Zmoniq sveikatai ar fstaigai galindius sukelti veiksmus ar asmenis ar kitus incidentus, ir imtis

priemoniq juos nutraukti, jei tai nekelia pavojaus darbuotojo gyvybei ir sveikatai;

47.15. registruoti incidentus, kurie gali tureti potenciali4 gresmg sveikatai ar gyvybei, Incidentq

darbe registravimo ir tyrimo tvarkoje nustatlta tvarka.

48. fstaigos darbuotojai turi teisg:

48.1. gauti istatymq ir kitq teises aktq nustatytq darbo uZmokesti;

48.2. tobulinti kvalifikacij4. Kvalifikacijos kelimas prilyginamas darbuotojo darbo laikui;

48.3. naudotis Darbo kodekso, kitq istatymq ir Vyriausybes nutarimq nustatytomis atostogomis;

48.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus;

48.5. naudotis istatymq ir kitq teises aktq nustatytomis socialinemis ir kitomis garantijomis;

48.6. reikalauti, kad bltq tinkamai ir saugiai lrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui

\-, Priemones;

48.7. gauti i5 [staigos informacij4, susijusiq su jo darbo santykiais Darbo kodekse numatlta tvarka ir

per Darbo tarybq;

48.8. kreiptis ZodZiu ir ra5tu i fstaigos administracij4 darbo sutarties klausimais.

VII SKYRIUS

ISTAIGOS PAREIGOS IR TEISES

49. fstaiga privalo:

49.1. tinkamai ir laikydamasi minimaliq darbo ir poilsio reZimo reikalavimq, organizuoti darbuotojq

darb4;

49.2. laikyis darbo istatymq, darbuotojq saug4 ir sveikat4 reglamentuojandiq bei kitq teises aktq

reikalavimq;

49.3. rflpintis darbuotojq poreikiais;

49.4. suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatytq darbq;

49.5. instruktuoti darbuotoj4 saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos klausimais;

49.6. teikti darbuotojams informacrj4 apie jq darbo uZmokesti ir darbo laikq individualiai ir per

Darbo tarybq teises aktq nustatyta tvarka;

49.7. firikrinti darbuotojq saug4 ir sveikat4.

50. [staiga turi teisg:

50.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytqsi Darbo kodekso, Siq Taisykliq, kitq norminiq teises aktq ir

[staigos lokaliniq aktq, civilinds saugos, prie5gaisrines saugos, darbo saugos nustatytq reikalavimq;

50.2. leisti isakymus del darbq organizavimo, darbuotojq saugos ir sveikatos;
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50.3. ispeti darbuotojus, paZeidusius darbo drausmg, jq darbo funkcijas, pareigybes apraSus,

darbuotojq saugos ir sveikatos bei kitus privalomus teises aktq reikalavimus, kuriuos jie privalo vykdyti,

ir atleisti juos istatymq nustatyta tvarka;

50.4. nustatyta tvarka reikalauti i5 darbuotojq atlyginti paZeidimu padarytq Zal4 [staigai;

50.5. nu5alinti darbuotoj4 nuo darbo, jei jis darbo vietoje ar darbo metu yra neblaivus, apsvaiggs

nuo narkotiniq ar psichotropiniq medZiagq ar fstaigai igaliotiems asmenims kyla itarimas apie darbuotojo

apsvaigimq, o darbuotojas atsisako blti patikrintas del neblaivumo ar apsvaigimo;

50.6. veninti darbuotojus.

VIII SKYRIUS

DARBO UZMOKESTIS IR SU JUO SUSIJUSIOS ISMOKOS

60. Darbo uZmokestis uZ darb4 ir kitos su darbo santykiais susijusios i5mokos mokamos darbo

sutartyje ir istatymq nustatyta tvarka. Darbo uZmokesdio skaidiavimo ir mokejimo nuostatos bei

mokejimo terminai ir tvarka fstaigoje gali bfti detalizuotos Darbo uZmokesdio mokejimo sistemoje, kiek

tai nepri e Starauj a imperatyviems tei ses aktq reikalavimams.

61. Mokytojams preliminarus darbo kruvis naujiems mokslo metams paskirstomas iki kasmetiniq

atostogrl pradZios, bet ne veliau kaip iki liepos 1 d. Naujos klases komplektuojamos iki einamqjq metq

rugpjfldio 31 d. Mol$rtojq darbo kr[v! direktorius paskirsto ir tvirtina rugsejo 1 d.

62. UZ kasmetines atostogas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo uZmokestis (atostoginiai).

Keisti kasmetiniq atostogq pinigais negalima. Kompensacija fi nepanaudotas atostogas i5mokama tik

darbuotojo atleidimo atveju, jei iki atleidZiant darbuotoj4, jis nepageidauja pasinaudoti nei5naudotomis

kasmetinemis atostogomis, ir nera praradgs teises i kasmetines atostogas, nes nera pasinaudojgs jomis del

nuo darbuotojo priklausandiq prieZasdiq trejus metus.

IX SKYRIUS

DARBUOTOJU SKATINIMAS IR PRIEMONIV ULDARBO PAREIGU PAZEIDIMUS

TAIKYMAS

63. UL ger4 darbo pareigq vykdymq, na5q darb4, ilgalaiki ir nepriekai5ting4 darb4 [staiga,

priimdama [staigos vadovo isakym4, gali skatinti darbuotojus:

63. l. pareik5ti padekq;
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63.2. premijuoti Darbo uZmokesdio sistemoje nustatyta tvarka ir pagrindais;

63.3. skirti kitus paskatinimus.

64. UZ darbo pareigq paieidim4 fstaigos vadovo isakymu darbuotdas gali blti:
64.1. ispejamas apie padaryt4 pzLZeidim4 ir, kad pasikartojus tokiam pat darbo pareigq paZeidimui

per l2 menesiq, darbuotojas gali bUti atleistas i5 darbo;

64.2. atleidZiamas i5 darbo uZ Siurk3tq darbo pareigq paZeidim4, kai padaroma viena i3 Siq veikq:

64.2.1 . neatvykimas i darb4 vis4 darbo dienq be pateisinamos prieZasties;

64.2.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq

medZiagq darbo metu darbo vietoje;

64.2.3. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teises normas privalomas;

64.2.4. priekabiavimas del lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobiidZio veiksmai

ar garbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq ar trediqjq asmenq atZvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

64.2.5. lydia padaryta turtine Zala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turtines Zalos;

64.2.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo poZymiq turinti veika;

64.2.7.kiri paZeidimai, kuriais Siurk5diai paZeidZiamos darbuotojo darbo pareigos.

64.2.8 darbuotojas patiriantis psichologini smurt4 ar mobingq darbe, informuoja asmeni paskirtq uZ

prevenciniq priemoniq taikym4 - mokyklos socialini pedagogq, kuris apie esam4 situacijq aptaria su

mokyklos vadow.

65. Darbuotojui padarius darbo pareigq paZeidim4, lstaigos vadovas ar jo igaliotas asmuo pateikia

darbuotojui ra5)tini reikalavim4 pasiaiSkinti ra5tu del padaryto paZeidimo, suteikdamas proting4 termin4

paai5kinimui pateikti. Jei darbuotojas nepateikia pasiai5kinimo ar atsisako pateikti pasiai5kinim4, fstaigos

vadovas gali fvertinti darbuotojo pareigq paZeidim4 be darbuotojo pasiai5kinimo.

66. Sprendimas ispeti darbuotoj4 del darbo pareigq paZeidimo ar atleisti darbuotoj4 i5 darbo

priimamas {staigos vadovo isakymu, prane5ant darbuotojui pasiraiy'tinai.

67. lstaigos vadovo sprendimas taikyti priemones uZ darbo pareigq paZeidim4 turi buti priimtas per

1 menesi nuo paZeidimo paaiSkejimo dienos ir ne veliau kaip per Se5is menesius nuo paZeidimo

padarymo. Seiiq menesiq terminas pratgsiamas iki dvejq metq, jei paZeidimas paaiSkeja po audito,

inventorizacijos ar veikslo patikrinimo atlikimo.

68. Jei per praejusius dlylika menesiq darbuotojas yra padarEs darbo tvarkos ar darbo drausm6s

paZeidim4, darbuotojui skatinimo priemones netaikomos.

69. UZ darbuotojo Istaigai padaryt4 Zal4 darbuotojai atlygina tokia tvarka, jei kolektyvine sutartis

nenusrato kitokiq dydziq:

69. 1 . uZ padarius darbo pareigq paZeidim4 netydia padaryt4 Lal4 - vis4 padaryt4 Zal6 bet ne daugiau

kaip jo trijq vidutiniq darbo uZmokesdiq dydZio;
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69.2. :ui. Zal4 padaryt4 del didelio neatsargumo - vis4 padaryt4 Lal4 bet ne daugiau kaip jo 5e5iq

vidutiniq darbo;

69.3. vis4 2al4 be ribq. jei:

69.3.1. Zala padaryta tytia:

69.3.2. Zala padarytajo veikla, turindia nusikaltimo poZymiq;

69.3.3. iala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq medZiagq

darbuotojo;

69.3.4. iala padaryta pa:Zeidus pareigq saugoti konfidenciali4 informacij4, susitarim4 del

nekonkuravimo;

69.3.5. darbdaviui padarlta neturtine Lala;

69.3.6. kai visi5ko Zalos atlyginimo atvejis numatl'tas kolektyvineje sutartyje.

70. Darbuotojams, kwiq materialine padetis tapo sunki del jq ar Seimos nariq ligos ar mirties, turto

netekimo pagal jq raS1.tini praiym4 ir atitinkamq aplinkybg patvirtinandius dokumentus gali bflti skiriama

materialine pa3alpa i5 {staigai skirtq leSq. Materialing pa5alpa lstaigos darbuotojams, i5skyrus {staigos

direktoriq, skiria lstaigos direktorius. Pa5alp4 lstaigos direktoriui skiria steigejas.

X SKYRIUS

DARBUOTOJU INFORIT{AVTMAS

71. Iki darbuotojq darbo pradZios,jie ra5tu informuojami, pateikti 5i4 informacij4:

71.1. visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveines adresas (fizinio asmens - vardas,

pavarde, asmens kodas arba, jeigu jo n6r4 - gimimo data ir nuolatine glwenamoji vieta);

71.2. darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindines darbo funkcijos atlikimo

vietos ar ji nenuolatine, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietes, i5 kurios

darbuotojas gauna nurodymus, adresas;

71.3. darbo sutarties ruSis;

71.4. darbo frmkcijos apibiidinimas ar apra5ymas arba darbo (pareigybes arba pareigq, profesijos,

specialyb6s) pavadinimas ir, jeigu nustatlta, - jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudetingumo

lygis (laipsnis);

71 .5. darbo pradLiq'

71.6. numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

71.7. kasmetiniq atostogq trukme;

71.8. ispdjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

71.9. darbo uZmokestis ir jo sudedamosios dalys, uZmokesdio uZ darbq mok6jimo terminai ir tvarka;

71.10. nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaites trukme;
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71.11. informacija apie imoneje galiojandias kolektyvines sutartis, nurodant susipaZinimo su Siomis

sutartimis tvark4.

72. Pasikeitus darbo santykius reglamentuojandioms teises normoms, darbuotojai informuojami apie

jq pasikeitim4.

73. Apie biisimus lstaigos darbo tvarkos, darbo s4lygq, ]staigos lokaliniq aktq pasikeitimus {staigos

administracija informuoja Profesing s4jung4.

XI SKYRIUS

INDIVIDUALUS DARBO GINdAI

74. lstaiga irlarba darbuotojai individualius darbo gindus, kylandius del darbo sutarties sudarymo,

vykdymo ir nutraukimo, taip pat del darbo teises normq nelykdymo ar netinkamo jq vykdymo darbo

santykiuose, sprendZia darbo gindq komisijoj e.

75. {staiga irlarba darbuotojai i darbo gindus nagrinejandi4 institucij4 su pra5ymu del kilusio

individualaus darbo gindo turi kreiptis per tris menesius, o neteiseto nu5alinimo, neteiseto atleidimo i5

darbo ir kolektyvines sutarties paZeidimo atvejais, - per vien4 menesi nuo tada" kai suZinojo ar turejo

suZinoti apie jo teisiq paZeidim4. Jei kreipiamasi i darbo gindtl komisij4 - pra5ymas pateikiamas darbo

gindq komisijai prie Valstybines darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo

darboviete.

76. Salis nesutinkanti su darbo gindq komisijos priimtu sprendimu, darbo gindq komisijos

sprendimq gali skqstis teismui.

xII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

77. {staigos darbo tvarkos taisykles isigalioja nuo jq pawirtinimo dienos.

78. Darbo tvarkos taisykles gali biiti keidiamos ir papildomos keidiantis istatymams, keidiant darbo

organizavim4. Darbo tvarkos taisykles ir jq pakeitimai rengiami, suderinus su Mokytojq taryba ir

Profesine sqjunga.

79. Su darbo tvarkos taisykl6mis ir jq pakeitimais darbuotojai supaZindinami pasira5ltinai ir

privalo rykdyi jq nurodymus.

80. Darbo tvarkos taisykles yra lokalinio pob[dZio dokumentas ir taikomas tik lstaigoje dirbantiems

darbuotojams, nepriklausomai nuo jq darbo santykiq terminq.

SIJDERINTA
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