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ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) darbo tvarkos taisyklės (toliau –
taisyklės) nustato darbuotojų darbo tvarką, darbo santykius, kurių nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės
aktai.
2. Darbuotojas pradeda dirbti, kai pasirašo darbo sutartį, pasitikrina sveikatą, susipažįsta su
būsimo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos nuostatais, kolektyvine sutartimi,
pareigybės aprašymu, elgesio ir etikos normomis, kitais darbą reglamentuojančiais dokumentais bei
išklauso darbo saugos ir sveikatos instrukcijas, gauna direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimą dirbti.
3. Susipažinimą su išvardintais dokumentais bei instrukcijomis darbuotojas patvirtina parašu
dokumente ar tam skirtuose žurnaluose.
4. Darbo santykiai mokykloje grindžiami savitarpio pagalbos, kolegialumo, pasitikėjimo,
pagarbos principais.
5. Kai kurios šių taisyklių sąvokos:
5.1. tiesioginis vadovas – direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo kuruoti tam tikras veiklos
sritis;
5.2. darbuotojas – asmuo, dirbantis mokykloje pagal darbo sutartį;
5.3. pedagoginis darbuotojas – tai švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta
pareigybė, kurią atliekant, darbas yra laikomas pedagoginiu;
5.4. mokinys – asmuo, kurio tėvai (globėjai) yra sudarę mokymo sutartį su mokykla.
6. Darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingi už jiems patikėtų
vaikų gyvybę ir sveikatą. Įvykus nelaimingam atsitikimui pirmiausia suteikiama visa įmanoma
pagalba nukentėjusiajam ir apie tai informuojamas direktorius ir tiesioginis vadovas.
7. Įvairių dokumentų tvarkymą, informacijos kaupimą, pateikimą, atskirų darbų atlikimą ir
kt. reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, mokyklos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės
aktai.
8. Mokykloje draudžiama bet kokia smurto forma: mokinių prieš mokinius, darbuotojų prieš
mokinius, mokinių prieš darbuotojus, darbuotojų prieš kitus darbuotojus, mokinių tėvų (globėjų) prieš
mokinius, darbuotojus. Kiekvieno darbuotojo pareiga apie pastebėtą smurtą pranešti tiesioginiam
vadovui, kuris nedelsiant informuoja apie tai mokyklos direktorių.
II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS
9. Mokyklos direktorius darbuotojus priima ir atleidžia iš darbo vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų priėmimą į darbą ir
atleidimą iš jo.
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10. Priimamas į darbą darbuotojas pateikia šiuos dokumentus:
10.1. prašymą dėl priėmimo į darbą;
10.2. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
10.3. išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą, profesinio darbo patirtį patvirtinančius
dokumentus;
10.4. sveikatos pažymą.
11. Su kiekvienu darbuotoju sudaroma darbo sutartis.
12. Darbo sutartis gali būti pakeista, papildyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu, kitais teisės aktais.
13. Kiekvienam priimtam darbuotojui formuojama asmens byla: darbuotojo prašymas, darbo
sutartis, asmens įskaitos lapas, išsilavinimo dokumentų kopijos, duomenys apie darbo stažą,
profesinio darbo patirtį, direktoriaus įsakymų kopijos (apie priėmimą, atleidimą, sutarties
pakeitimus).
14. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas atsiskaito su tiesioginiu vadovu, biblioteka,
perduoda visus dokumentus, materialines vertybes pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui,
užimsiančiam jo pareigas arba ūkio dalies vedėjui ar kitam direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui.
15. Darbuotojas prašymą dėl atleidimo iš darbo pateikia mokyklos elektroninėje dokumentų
valdymo sistemoje (toliau - eDVS), kuris tą pačią dieną registruojamas. Prašyme nurodoma atleidimo
data. Darbuotojui prašant, išduodama pažyma apie jo darbą mokykloje, pareigas, darbo stažą,
sumokėtas išmokas.
III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS
16. Darbuotojui darbo užmokestis nustatomas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisiniais
dokumentais.
17. Darbo užmokesčio skaičiavimo, mokėjimo nuostatos, mokėjimo terminai ir kita tvarka
yra detalizuotos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos apraše. Darbo užmokestis
darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: 15 d. - avansas ir paskutinę darbo dieną - atlyginimas.
Jei šios dienos yra poilsio ar šventės dienos – ne vėliau kaip pirmą po šios dienos einančią darbo
dieną. Pinigai pervedami į darbuotojo asmeninę sąskaitą jo pasirinktame banke.
18. Darbuotojui atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Mokyklos
darbuotojų kasmetinių atostogų eilė, suteikimo tvarka detalizuota mokyklos kasmetinių atostogų eilės
sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos apraše.
19. Kasmetinių atostogų grafikas (eilė) su darbuotoju suderinamas iki kovo 1 d.
20. Pedagoginių darbuotojų kasmetinės atostogos, suteikiamos mokinių atostogų metu.
Vasaros metu suteiktos kasmetinės atotostogos negali baigtis vėliau kaip likus trim darbo dienoms
iki mokslo metų pradžios.
21. Prašymai dėl atostogų suteikimo ne pagal grafiką pateikiami direktoriui ne vėliau kaip
prieš penkias darbo dienas iki atostogų pradžios.
22. Darbuotojams mokymosi atostogos suteikiamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.
23. Nemokamos atostogos suteikiamos Darbo kodekso ir kolektyvinėje sutartyje numatytais
atvejais.
24. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš vieną
kalendorinę dieną iki kasmetinių atostogų pradžios.
IV SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS
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25. Visiems darbuotojams nustatyta penkių darbo dienų savaitė. Darbuotojams, dirbantiems
nepilnu darbo krūviu, gali būti suteikta laisva diena (-os). Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
26. Mokykloje pamokos prasideda 8.00 val.
27. Darbuotojai mokykloje dirba pagal direktoriaus patvirtintus darbo grafikus arba
tvarkaraščius. Darbuotojams draudžiama savavališkai palikti darbo vietą ir keisti darbo grafiką,
tvarkaraštį.
28. Mokinių atostogų metu arba, kai dėl įvairių priežasčių nutraukiamas ugdymo procesas
(dėl oro temperatūros, karantino ir pan.), atsižvelgiant į mokyklos veiklos planą, darbų apimtį ir
specifiką direktoriaus įsakymu gali būti keičiamas darbuotojų darbo pobūdis, grafikas ar tvarkaraštis.
29. Darbuotojams suteikima ne ilgesnė kaip 2 valandų ir ne trumpesnė kaip 0,5 valandos
pertrauka pailsėti ir pavalgyti ne vėliau kaip po 5 valandų nuo darbo pradžios. Pertraukų pradžia ir
pabaiga nustatoma darbo grafike. Kai dėl darbo sąlygų negalima daryti pertraukų pailsėti ir pavalgyti,
darbuotojui suteikiama galimybė pavalgyti darbo vietoje darbo laiku, kuris nustatomas darbuotojo
darbo grafike patvirtintame direktoriaus įsakymu.
30. Specialiųjų pertraukų trukmę darbuotojams ir jų suteikimo tvarką per darbo dieną, nustato
direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
31. Mokinių atostogų metu:
31.1. mokytojai dirba nustatytą darbo valandų skaičių, dalis darbo laiko direktoriaus įsakymu
gali būti skirtas pasirengimui pamokoms, mokinių rašto darbų tikrinimui, planų koregavimui,
perdirbto laiko kompensavimui, savišvietai, tarnybinių užduočių atlikimui, profesiniam tobulėjimui
ir kt.;
31.2. direktoriaus įsakymu gali būti keičiami visų darbuotojų darbo grafikai, tvarkaraščiai,
darbų apimtys ir pobūdis, dalį laiko skiriant profesiniam tobulėjimui. Grafikas apie pasiketimus,
paskelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki jų įsigaliojimo.
V SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS
32. Darbuotojai, negalintys atvykti ar vėluojantys į darbą, privalo iki darbo pradžios apie tai
pranešti tiesioginiam vadovui ar raštvedžiui. Jei darbuotojas dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti
pats, tai gali padaryti kiti asmenys.
33. Darbuotojas, nebuvęs darbe, pavėlavęs į darbą, pirmąją darbo dieną pristato nebuvimo
darbe pateisinantį dokumentą ar paaiškina raštu nebuvimo darbe (vėlavimo) priežastį.
34. Darbuotojas darbo laiku išeiti iš darbo gali gavęs direktoriaus leidimą.
35. Darbuotojui išvykti iš darbo (neatvykti) dėl asmeninių ir kitų, su darbu nesusijusių
priežasčių, leidžiama tik esant galimybei jį pavaduoti arba, kai dėl to nesutrinka ugdymo procesas bei
mokyklos veikla. Išvykimas derinamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, išimtinais atvejais –
prieš išvykstant. Neatvykimas į darbą, išvykimas iš jo visais atvejais derinamas raštu nurodžius
išvykimo tikslą, trukmę ir įforminamas direktoriaus įsakymu.
36. Darbuotojas privalo:
36.1. laiku ateiti į darbą;
36.2. darbo vietoje palaikyti švarą ir tvarką;
36.3. racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones ir medžiagas;
36.4. mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis
priemonėmis, įrankiais ir kitomis darbo priemonėmis naudotis tik su darbu susijusiais tikslais;
36.5. darbo pabaigoje išjungti visus elektros ir vandens prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti
darbo patalpas;
36.6. tausoti, prižiūrėti jam patikėtą mokyklos turtą, darbo priemones, įrengimus ir pan.,
visomis išgalėmis stengtis juos apsaugoti nuo galimo sugadinimo, vagysčių; apie pastebėtą turto bei
kitų materialinių vertybių sugadinimą, jų dingimą nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą;
36.7. laikytis mokykloje nustatytų taisyklių, darbų saugos ir sveikatos reikalavimų, elgesio ir
etikos normų;
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36.8. sąžiningai atlikti pareigas ir savo elgesiu, veiksmais nepažeisti kitų asmenų fizinio ir
psichologinio saugumo;
36.9. mokyklos patalpose, pastebėjus pašalinius asmenis, pasidomėti, kokiu tikslu jie atvyko
į mokyklą, palydėti juos;
36.10. išeidamas atostogų, sutvarkyti jam priklausančius rengti, tvarkyti mokyklos
dokumentus, atsiskaityti su tiesioginiu vadovu ir biblioteka, palikti tvarkingą darbo vietą;
36.11. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose ar kituose renginiuose.
37. Darbuotojui draudžiama:
37.1. savavališkai patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, darbų vykdymą
kitam asmeniui;
37.2. vykdyti pareigybės aprašyme nenumatytas funkcijas;
37.3. savavališkai keisti darbo grafiką, tvarkaraštį, palikti darbo vietą;
37.4. išeiti iš darbo, neatėjus jį keičiančiam darbuotojui;
37.5. užsirakinti darbo vietoje;
37.6. patalpose ir teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines
medžiagas.
VI SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS
38. Pedagogai atsakingi už:
38.1. mokinių saugumą pamokų ir pertraukų, kitos veiklos metu;
38.2. inventorių, kompiuterinės technikos saugumą, bendrą tvarką klasėje, kabinete, kuriame
veda pamoką (užsiėmimą);
38.3. jam skirto kabineto estetinį apipavidalinimą ir stendų bei tekstų turinį;
38.4. mokyklos priimtų Mokinio elgesio taisyklių įgyvendinimą, drausmę, patyčių ir smurto
apraiškų stabdymą.
39. Pedagogui draudžiama:
39.1. palikti mokinius be mokytojo priežiūros klasėje, žaidimų kambaryje kitose mokyklos
patalpose, lauke;
39.2. pašalinti mokinį iš pamokos (užsiėmimo, renginio) išskyrus atvejus, jei mokinys padarė
šiurkštų Mokinio elgesio taisyklių pažeidimą, užtikrindamas, kad jis tuo metu yra pedagoginėje
priežiūroje. Mokiniui, pašalintam iš pamokos (užsiėmimo, renginio), tolimesnės poveikio priemonės
taikomos vadovaujantis mokykloje nustatyta tvarka;
39.3. savarankiškai pavaduoti kolegų pamokas (užsiėmimus), jungti klases (grupes) ar
paleisti mokinius;
39.4. įsileisti pašalinius asmenis į pamokas (užsiėmimus) be tiesioginio vadovo leidimo, esant
reikalui (išsiaiškinti, kaip laikomasi nustatytos darbo tvarkos ir pan.), be įspėjimo gali įeiti direktorius,
pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, klasės mokytojas.
40. Pedagogas privalo:
40.1. pradėdamas darbo dieną susipažinti su darbo informacija paskelbta mokytojų
kambaryje skelbimų lentoje, tarnybiniame elektroniniame pašte;
40.2. pamoką, veiklą, darbą su klase pradėti iš karto po skambučio;
40.3. pamokos pradžioje (per pirmas 5 min.) pažymėti elektroniniame dienyne mokinių
pamokų lankomumą (,,n“– neatvykimas, ,,p“ – pavėlavimas);
40.4. paruošti mokslo metų dėstomo dalyko teminį išplanavimą, klasės vadovo veiklos planą,
neformaliojo ugdymo veiklos planą ir iki rugsėjo 15 dienos jį suderinti su direktoriaus pavaduotoju
ugdymui pagal mokykloje nustatytą tvarką;
40.5. suderinti su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, dalykų mokytojais numatomų
kontrolinių, patikrinamųjų darbų laiką, kad per vieną dieną mokiniams nebūtų skiriamas daugiau kaip
1 kontrolinis ar patikrinamasis darbas;
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40.6. ištaisyti mokinių atliktus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kontrolinius,
savarankiškus, projektinius ir kt.) ir įvertinti juos, vertinimą įrašyti į elektroninį dienyną per 5 darbo
dienas;
40.7. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose ar kituose renginiuose (nežiūrint
į tai ar yra pamokos tą dieną ar ne). Mokytojų tarybos posėdžių, mokytojų susirinkimų, pasitarimų
laikas ir darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Išimtinais atvejais, esant
būtinumui, posėdis ar susirinkimas gali būti sušauktas ir be išankstinio pranešimo. Pedagogų
nedalyvavimas posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose neatleidžia nuo juose pateiktos
informacijos žinojimo;
40.8. stebėti, analizuoti, vertinti savo dalyko mokinių pamokų lankomumą, netoleruoti
vėlavimo į jas, imtis visų įmanomų prevencinių priemonių prieš be pateisinamos priežasties pamokas
praleidinėjančius ir vėluojančius į jas mokinius (įspėti žodžiu, įrašyti pastabas, teikti direktoriui
tarnybinį raštą dėl drausminių priemonių mokiniui taikymo ir kt);
40.9. įvykus nelaimingam atsitikimui arba mokiniui susirgus ugdymo proceso (pamokų,
renginių ir pan.) metu, suteikti pirmąją būtinąją medicininę pagalbą, palydėti mokinį į visuomenės
sveikatos priežiūros specialisto kabinetą, nedelsiant informuoti mokyklos socialinį pedagogą,
vadovus, klasės mokytoją, mokinio tėvus (globėjus), esant reikalui, iškviesti greitąją medicinos
pagalbą.
41. Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui pedagogų pamokas vizituoja pagal iš
anksto skelbtus pamokų vizitacijos planus (atestacijos, direkcinių pasitarimų, mokytojų tarybos
posėdžių) arba įspėja mokytoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną. Mokyklos mėnesio priežiūros
planas skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje, mokytojų kambaryje skelbimų lentoje. Gavus
mokinių tėvų (globėjų), mokinių skundą, vykdant atestaciją, siekiant išsiaiškinti ar pamokoje
laikomasi nustatytos darbo tvarkos ir kt., lankosi pedagogų pamokose iš anksto apie tai jiems
nepranešę. Mokytojui rekomenduojama mokslo metų pradžioje (pusmečio pradžioje) per dvi savaites
su tiesioginiu vadovu aptarti vizitacijų planą.
VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI KLASĖS MOKYTOJUI
42. Klasių mokytojai privalo:
42.1. bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais), dalykų mokytojais,
neformaliojo švietimo, pagalbos specialistais vadovaujantis mokyklos Bendravimo ir
bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais (globėjais) tvarkos aprašu;
42.2. organizuoti klasės mokinių socialinę - pilietinę veiklą ir vykdyti jos apskaitą;
42.3. informuoti tėvus (globėjus) apie jų vaikų elgesį ir mokymąsi, individualią pažangą
reikalauti, kad jie domėtųsi savo vaiko pasiekimais ir pažanga;
42.4. informuoti žinute (telefonu ar elektroniniame dienyne) mokinio tėvus (globėjus) apie
kiekvieną mokinio neatvykimo ar vėlavimo į pamoką atvejį;
42.5. inicijuoti mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų turinčių mokinių švietimo
pagalbos teikimo aptarimą Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
42.6. ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoti klasės mokinių tėvų (globėjų) susirinkimą;
42.7. prieš dvi savaites iki pusmečio pabaigos raštu informuoti mokinių tėvus (globėjus) apie
jų vaiko galimus neigiamus pusmečio vertinimus;
42.8. supažindinti tėvus (globėjus) su pusmečio ir metinio vertinimo rezultatais;
42.9. per 3 darbo dienas informuoti tėvus (globėjus) dėl mokinio kėlimo į aukštesnę klasę,
papildomų darbų skyrimo ir pan.;
42.10. pasibaigus mokslo metams, sutikrinti el. dienyno metinių vertinimų suvestinę,
atspausdinti, pasirašyti ir pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
42.11. vesti praleistų pamokų ir pateisinančių dokumentų apskaitą;
42.12. atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba socialiniam pedagogui už mokinių
lankomumą pasibaigus mėnesiui (per 10 dienų) ir pateikti sąrašus mokinių, kurie be pateisinamos
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priežasties praleido 6 ir daugiau pamokų (iki to mokytojas privalo išsiaiškinti pamokų praleidinėjimo
priežastis su tėvais (globėjais) arba kviestis tėvus (globėjus) į individualius pokalbius, Vaiko gerovės
komisijos posėdžius ar direkcinius pasitarimus). Praleistų pamokų pateisinantys dokumentai,
saugomi klasės aplankuose iki kitų mokslo metų pradžios.
42.13. tvarkyti visą klasės mokinių dokumentaciją, mokinių asmens bylas;
42.14. baigiantis mokslo metams sutvarkyti elektroninio dienyno pagrindu formuojamą
klasės dienyną;
42.15. supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus) su mokyklos Mokinio elgesio taisyklėmis;
42.16. palydėti mokinius į valgyklą, užtikrinant, likusių mokinių saugumą klasėje;
42.17. užtikrinti, kad pamokose ir kituose užsiėmimuose būtų laikomasi saugos ir sveikatos
reikalavimų;
42.18. instruktuoti mokinius saugos ir sveikatos klausimais ir padaryti atitinkamus įrašus
saugaus elgesio instruktažų lape;
42.19. išvykstant su mokiniais į renginius, keliones, ekskursijas, išvykas ir pan. vadovautis
mokyklos Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašu;
42.20. vykdyti kitas direktoriaus įsakymu nustatytas funkcijas.
VIII SKYRIUS
PEDAGOGŲ PAVADAVIMAS
43. Pedagogų pavadavimas derinamas su tiesioginiu vadovu.
44. Pedagogui, turinčiam nedarbingumo pažymėjimą ir/ar neatvykus į darbą dėl svarbių
priežasčių:
44.1. skiriamas pavaduojantis mokytojas arba laikinai užimantis jo pamokas pedagogas;
44.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka pamokų pakeitimus, informuoja mokytojus,
papildomai informaciją pateikia mokytojų kambaryje skelbimų lentoje;
44.3. raštvedys darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymi pavadavimo ir/ar neatvykimo į darbą
atvejus vadovaudamasis mokyklos direktoriaus įsakymu;
44.4. elektroninio dienyno administratorius dienyno skiltyje „Mokytojų pavadavimai“,
nurodo laikotarpį, klasę, koks mokytojas yra pavaduojamas ir kas jį pavaduoja;
44.5. pavaduojantis mokytojas susipažįsta su dalyko mokytojo teminiu planu, vykdo ugdymo
programą ir pildo elektroninį dienyną;
44.6. pavaduojančiam mokytojui, dirbančiam savo darbo laiku, už pavadavimą nėra
apmokama;
44.7. pavaduojant laikinai nesančius mokytojus dėl ligos, komandiruotės laikotarpiu
leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę, ir
darbas nelaikomas viršvalandiniu, atlyginimas mokamas už faktiškai dirbtą laiką nurodytą darbo
laiko apskaitos žiniaraštyje;
44.8. pavaduojantis pedagogas atsako už mokinių saugumą ir sveikatą.
IX SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS. DARBUOTOJŲ VERTINIMAS
45. Darbuotojas kvalifikaciją kelia įstatymų, šių taisyklių, direktoriaus įsakymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka pagal mokyklos prioritetus, tikslus ir uždavinius, direktoriaus patvirtintus
kvalifikacijos tobulinimo planus, programas, tiesioginio vadovo rekomendacijas, atestacijos
rekomendacijas, dalyko specifiką, kasmetinio vertinimo ir kitas rekomendacijas atsižvelgiant į
kvalifikacijai ir komandiruotėms skirtas lėšas.
46. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis direktoriaus
įsakymu patvirtintu Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu.
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47. Darbuotojas, tobulinęs kvalifikaciją, grįžęs mokyklos raštvedžiui pateikia kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą, kuris įkeliamas į mokyklos eDVS sistemą, pažymėjimo orginalą saugo pats
darbuotojas.
48. Darbuotojai vertinami kasmet vadovaujantis mokyklos Darbuotojų veiklos vertinimo
tvarkos aprašu.
X SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PRIEMONIŲ UŽ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMUS
TAIKYMAS. ŽALOS ATLYGINIMAS
49. Už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, darbo rezultatus
direktoriaus įsakymu darbuotojai gali būti skatinami: padėka, premija, kitomis priemonėmis.
50. Darbo pažeidimu laikoma, kai darbuotojas dėl savo veikimo ar neveikimo padaro pareigų
pažeidimą, kurias nustato darbo teisės normos, pareigybės aprašymas, darbo saugos taisyklės,
mokyklos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų
pažeidimų tvarkos aprašas, darbo sutartis.
51. Už darbo pareigų pažeidimą direktoriaus įsakymu darbuotojas gali būti:
51.1. įspėjamas apie padarytą pažeidimą ir, pasikartojus tokiam pat darbo pareigų pažeidimui
per dvylika mėnesių, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo;
51.2. atleidžiamas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
52. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma:
52.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną be pateisinamos priežasties;
52.2. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
52.3. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių
medžiagų darbo metu darbo vietoje;
52.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio
veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar
darbo vietoje;
52.5. tyčia padaryta turtinė žala;
52.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
52.7. darbo saugos ir kitų taisyklių pažeidimai, kai bendruomenės nariai patiria fizinius
sužalojimus, patyčias, psichologinį smurtą.
53. Darbuotojui, padarius darbo pareigų pažeidimą, direktorius ar jo įgaliotas asmuo, pateikia
darbuotojui rašytinį reikalavimą pasiaiškinti raštu dėl padaryto pažeidimo, suteikdamas protingą
terminą šiam pasiaiškinimui pateikti. Jei darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo ar atsisako pateikti
pasiaiškinimą, direktorius gali įvertinti darbuotojo pareigų pažeidimą be darbuotojo pasiaiškinimo.
54. Esant reikalui, darbuotojo darbo pažeidimui ištirti ir įvertinti gali būti sudaryta komisija.
Ištyrusi darbuotojo padarytą darbo pareigų pažeidimą komisija raštu pateikia direktoriui išvadą apie
tyrimo rezultatus.
55. Sprendimas įspėti darbuotoją dėl darbo pareigų pažeidimo ar atleisti darbuotoją iš darbo
priimamas direktoriaus įsakymu, pranešant darbuotojui pasirašytinai.
56. Direktoriaus sprendimas taikyti priemones už darbo pareigų pažeidimą turi būti
priimamas per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius
nuo pažeidimo padarymo. Šešių mėnesių terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jei pažeidimas
paaiškėjo po audito, inventorizacijos ar veiklos patikrinimo atlikimo.
57. Jei per praėjusius dvylika mėnesių darbuotojas yra padaręs darbo pareigų pažeidimą,
darbuotojui skatinimo priemonės netaikomos.
58. Vadovaujantis mokyklos Darbuotojų turtinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo
tvarkos aprašu už mokyklai padarytą žalą, atlyginama tokia tvarka:
58.1. už netyčia padarytą žalą, padarius darbo pareigų pažeidimą – visą padarytą žalą, bet ne
daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio;
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58.2. už žalą, padarytą dėl didelio neatsargumo, – visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo
šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio;
58.3. visą žalą be ribų:
58.3.1. žalą, padarytą tyčia;
58.3.2. žalą, padarytą veikloje, turinčioje nusikaltimo požymių;
58.3.3. žalą, padarytą neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių
medžiagų darbuotojo.
X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
59. Darbo tvarkos taisyklių privalo laikytis visi mokyklos darbuotojai.
60. Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma drausminė atsakomybė. Darbuotojų
drausminę atsakomybę reglamentuoja Darbo kodeksas.
61. Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos mokyklos interneto tinklalapyje.
______________________

