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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GANDRELIS“ 

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ (toliau vadinama – Mokykla ) vidaus tvarkos 

taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Mokyklos vidaus tvarką, bendruomenės narių elgesio ir 

etikos normas, įtvirtina Mokyklos bendruomenės dalykinio elgesio nuostatas, svarbiausias vengtino 

elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir vidaus 

tvarkos dokumentai. 

2. Mokykla savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, įstatymo viršenybės, 

objektyvumo, visuomenės moralės, humanizmo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, 

tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratiniais principais. 

3. Elgesio ir normų paskirtis – pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą 

žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę, tiesos siekimą, kurti demokratišką, 

pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą Mokykloje. 

4. Taisykles, Mokyklos tarybai pritarus, įsakymu tvirtina ir už Taisyklių įgyvendinimą atsako 

Mokyklos direktorius. 

5. Mokyklą atstovauja direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba direktoriaus įgalioti 

Mokyklos darbuotojai. 

6. Šių Taisyklių nuostatos laikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 

. 

II. VAIKŲ PRĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA 

 

7. Vaikai į Mokyklą priimami Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

8. Į Mokyklą priimant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, su tėvais (globėjais, 

įtėviais) sudaroma sutartis, kurioje nustatomos vaikų ugdymo(si) sąlygos, sutarties subjektų teisės ir 

pareigos, sutarties nutraukimo galimybės, ginčų sprendimo tvarka. 

9. Norėdami išbraukti iš sąrašų tėvai (globėjai, įtėviai) rašo prašymą ir pilnai atsiskaito už vaikų 

išlaikymą. 

10. Išbraukti iš sąrašų priešmokyklinių grupių vaikus baigusius priešmokyklinio ugdymo programą, 

gali pateikti ir priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas, jeigu jų tėvai pilnai atsiskaitę už vaikų 

išlaikymą. 

11. Vaikai iš sąrašų braukiami Mokyklos direktoriaus įsakymu Utenos rajono savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka. 

 

 III. VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS  

                 

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę: 

12.1. gauti informaciją apie ugdymo turinį, ugdymo formas, vaiko ugdymo(si);       

12.2. gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si)pasiekimus ir pažangą, vaiko elgesį Mokykloje; 

12.3. dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo 

rezultatus; 



12.4. dalyvauti sudarant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytą ugdymo 

programą; 

12.5. dalyvauti vaikui parenkant papildomąjį ugdymą; 

12.6. gauti informaciją apie Mokykloje esančią vidaus tvarką; 

12.7. dalyvauti Mokyklos savivaldoje. 

13. Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos: 

13.1. sudaryti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartį ir laikytis visų jos sąlygų; 

13.2. rūpintis ir domėtis vaiko pasiekimais, pažanga, kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį; 

13.3. užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą, būtų apsaugotas nuo smurto, prievartos, 

rūpintis higiena; 

13.4. bendradarbiauti su Mokyklos vadovais, mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais švietimo 

pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų reikalavimus. 

14. Vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo: 

14.1. ugdyti vaikus gražaus, pagarbaus elgesio, niekuomet, ypatingai girdint vaikui, neaptarinėti 

mokytojų poelgių ar nuostatų ir stengtis, kad vaikas kuo mažiau susidurtų su suaugusiųjų veiksmų ir 

žodžių nedarna; 

14.2. laikytis etikos ir geranoriškumo principų, neskleisti nepatikrintos, oficialiai nepatvirtintos 

informacijos apie Mokyklos veiklą. 

 

IV. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI 

 

15. Mokyklos darbuotojų santykiai grindžiami demokratiškumo, sąžiningumo, abipusio 

pasitikėjimo, lygiateisiškumo principais, geranorišku bendradarbiavimu, atsakingu požiūriu į 

pareigų atlikimą ir laukiamą rezultatą, asmenine atsakomybe kompetencijos ribose. 

16. Aktyviai palaikyti Mokyklos siekius, garbingai atstovauti Mokyklos vidaus ir išorės gyvenime, 

tinkamai reprezentuoti Mokyklos vardą Lietuvoje ir užsienyje.                                                                                

17. Puoselėti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos 

institucijomis. Pagarbiai atsiliepti apie kolegos gebėjimus, pažiūras ir asmenines savybes. 

18. Dalytis darbo patirtimi su kolegomis, ypač su mažesnę patirtį ir kvalifikaciją turinčiais 

bendradarbiais. 

19. Laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareigybės aprašymuose numatytas funkcijas. 

20. Vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kito nuomonei, kitų tautybių, 

rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams.           

21. Visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis. 

22. Būti nešališkiems ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus. 

23. Priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, užtikrinti savo veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti 

priimamų sprendimų motyvus teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Teikti reikiamą informaciją Mokyklos bendruomenei ir kitiems asmenims. Oficiali informacija 

teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, jei ji nėra ribojama arba konfidenciali. 

25. Netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti 

neteisėtą poveikį Mokyklos bendruomenės nariui. Informacijos apie neteisėtus veiksmus arba 

aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo Mokyklai principo pažeidimu. 

26. Elgtis nepriekaištingai, būti mandagiems, maloniems, paslaugiems ir tvarkingos išvaizdos. 

27. Savo pareigas atlikti laiku, profesionaliai, nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebėjimus, 

būti pažangiu ir kūrybingu.                                 

28. Nežeminti Mokyklos vardo girtavimu, narkomanija ir kitais visuomenei nepriimtinais, žalingais 

įpročiais. 

29. Saugoti Mokyklos turtą, nenaudoti jo politinei ir religinei veiklai, privačiam verslui arba 

asmeniniams poreikiams tenkinti ir neleisti to daryti kitiems asmenims. 



30. Neskelbti konfidencialios informacijos, kuri patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos 

neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti. 

31. Neatlikti veiksmų, kuriais daromas spaudimas kolegei arba ugdytiniams, siekiant nepelnyto 

įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus veiksmus. 

32. Ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles. 

33. Nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų darbo rezultatų arba darbinės veiklos trūkumų 

stengtis išsakyti asmeniškai, nuomonę korektiškai, nekritikuojant jų asmeninių savybių, tarpusavio 

bendravimą grįsti mandagumu ir tolerancija.  

34. Ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje, o neišsprendus ginčo pirmiausia kreiptis į Mokyklos 

administraciją, nepavykus ginčo išspręsti – į  Mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų Etikos kodekso 

priežiūros komisiją.   

35. Nepiktnaudžiauti Mokyklos ištekliais vykdant projektus. Inicijuojant ir (arba) vykdant 

projektus, siejamus su Mokyklos vardu, užtikrinti, kad projektai atitiktų Mokyklos bendruosius 

interesus. 

36. Nesinaudoti tarnybine padėtimi siekiant paveikti pavaldžius ar nepavaldžius asmenis priimti 

sau, savo šeimos nariams, draugams arba artimiesiems palankų sprendimą. 

37. Gerbti ar aktyviai prisidėti, puoselėjant esamas ir kuriant naujas bendruomenės tradicijas. 

 

V. MOKYMO(SI) IR DARBO ETIKA 

 

38. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykinėje srityje, pedagogai ir kiti bendruomenės nariai turi 

būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti 

tokius savo asmeninius bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir 

kt. 

39. Kiekvienas bendruomenės narys privalo nešiurkščiai, neįžeidžiančiai, bet realiai reikšti 

kategorišką nepakantumą elgesio normų pažeidimo faktams. 

40. Tiesioginių ir netiesioginių dovanų reikalavimas arba priėmimas iš vaikų tėvų (globėjų, įtėvių) 

vertinamas kaip neetiškas elgesys. 

41. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas) 

tretiesiems asmenims, jų aptarinėjimas su kitais darbuotojais nesant specialaus pagrindo.                            

42. Neleistinas nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas 

dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių su vertinamo darbo profesionalumu 

nesusijusių motyvų.  

 

VI. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

 

43. Darbuotojai darbo metu turi būti tvarkingai ir švariai apsirengę. Apranga turi būti tokia, kuri 

neiššauktų vaikų ir jų tėvų (globėjų, įtėvių) neigiamos reakcijos. Vilkėti visus higienos reikalavimus 

atitinkančius darbo drabužius, kam pagal darbo specifiką juos dėvėti būtina. Vykdyti sanitarijos ir 

higienos reikalavimus savo darbo vietoje. 

44. Mokyklos direktorius arba padalinio vadovas, kurio nuomone, Mokyklos  darbuotojo apranga ir 

išvaizda neatitinka šių Taisyklių 43 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir 

tvarkytis tinkamai. 

 

VII. ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

45. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Mokyklą, todėl turi laikytis elgesio ir etikos normų, 

elgtis su bendradarbiais, vaikų tėvais (globėjais, įtėviais), svečiais pagarbiai, tolerantiškai, gerbti jų 

privatumą ir neskleisti apie juos konfidencialios informacijos, apkalbų, asmens garbę ir orumą 

žeminančios informacijos, konfliktinėse situacijose nesivadovauti emocijomis. 



46. Visi darbuotojai, bendraudami su klientais, interesantais turi parodyti jiems dėmesį, būti 

mandagiais, atidžiais ir, išsiaiškinus jų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei 

darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą Mokyklos  darbuotoją, kuris 

gali padėti išspręsti problemą. 

47. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi 

elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis. 

48. Mokyklos  darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, bei 

laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje. 

49. Kiekvienoje darbo vietoje (grupėje, kabinetuose, pagalbinėse patalpose irk t.) turi būti švaru ir 

tvarkinga. 

 

VIII. DOKUMENTAI, JŲ DERINIMAS, PASIRAŠYMAS, VALDYMAS 

 

50. Mokykloje dokumentų valdymas – rengimas, tvarkymas, įforminimas, tvarkymas ir apskaita 

organizuojamas vadovaujantis teisės norminiais aktais ir apskaitos taisyklių reikalavimais. 

51. Mokyklos direktorius ir  direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kartu su Mokyklos direktoriaus 

įsakymais sudarytomis darbo grupėmis, rengia Mokyklos metinės veiklos, strateginio plano, 

ikimokyklinės ugdymo programos projektus. Mokyklos metinį veiklos planą Mokyklos tarybos 

(toliau – Mokyklos tarybos) pritarimu ir suderinus su savivaldybės skyriumi, kuruojančiu švietimą, 

strateginį planą Mokyklos tarybos ir savivaldybės administracijos pritarimu, ikimokyklinio ugdymo 

programą savivaldybės tarybos pritarimu, tvirtina direktorius. 

52. Direktorius teikia metinę ataskaitą apie Mokyklos  veiklą steigėjui, Mokyklos savivaldos 

institucijoms, tėvų aktyvui.  

53. Kiekvienais metais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka,  atliekamas Mokyklos veiklos 

įsivertinimas.  

54. Informacija apie Mokyklos veiklą teikiama Mokyklos internetinėje svetainėje, vadovaujantis 

teisės aktais ir rekomendacijomis.  

55. Mokyklos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos ar kt.) direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, pasirašo įsakymus bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, 

įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. 

56. Ant įsakymų personalo klausimais ir ant dokumentų, kuriuose yra speciali žyma A.V. – 

dedamas Mokyklos antspaudas.                                

57. Ataskaitas ir kitus siunčiamus dokumentus gali ruošti ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedys, vyresn. buhalteris, dietistas, sekretorius, socialinis pedagogas, kurie apie dokumento 

rengimą pažymi dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka, tačiau dokumentą pasirašo 

Mokyklos direktorius.   

58. Mokyklos dokumentų kopijas tvirtina Mokyklos sekretorius, jam nesant Mokyklos direktorius. 

59. Mokyklos darbuotojai, gavę neužregistruotų dokumentų, privalo juos nedelsdami perduoti 

užregistruoti. 

60.  Gaunamus dokumentus vizuoja Mokyklos direktorius. 

61. Neregistruojami gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai lankstinukai, privataus pobūdžio 

laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų 

neįtraukimo į apskaitos sistemą. 

62. Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių originalai nebus siunčiami, o 

užduotis reikia vykdyti, registruojami bendra tvarka. 

63. Už sudaromų bylų tinkamą tvarkymą ir saugojimą atsako darbuotojai atsakingi pagal 

dokumentacijos planą. 

64. Nurodymus ir sprendimus Mokyklos direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, kitokia 

rašytine ar žodine forma. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkvedžio nurodymai ar 

sprendimai pateikiami žodžiu arba rezoliucijomis ant gaunamo dokumento. 



65. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra 

asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą. Rezoliucijoje nurodytų asmenų 

vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu (drausminiu) nusižengimu, apie ką yra 

atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį vadovą. Įvykdžius užduotį, 

dokumento originalo apatinėje dalyje vykdytojas rašo įvykdymo žymą: įvykdymo būdas, data, 

parašas; 

66. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu (drausminiu) 

nusižengimu, apie ką atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį Mokyklos 

direktorių. 

 

IX. NEBIUDŽETINĖS LĖŠOS 

 

67. Tėvų (globėjų, įtėvių), darbuotojų, fizinių ir juridinių asmenų parama ir 2 proc. gyventojų 

pajamų mokestis. 

68. Projektų lėšos. 

69. Už nebiudžetines lėšas Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo atsiskaito Mokyklos 

tarybai. 

 

X. MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS BEI ETIKOS IR ELGESIO NORMŲ PRIEŽIŪRA 

 

70. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, dietistas stebi, analizuoja, vertina 

Mokyklos vaikų ugdymo sąlygas, procesą ir veiklos tikslų įgyvendinimą. 

71. Vertindami mokytojų ir kitų specialistų praktinę veiklą taiko įvairias stebėsenos formas ir 

metodus: aktyviąją, teminę, visuminę, žvalgomąją, grįžtamąją, įsivertinimą. 

72. Kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokyklą lankančius vaikus, Mokykloje dirbančius 

darbuotojus. 

73. Elgesio ir etikos normų priežiūrą atlieka Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Pedagogų ir 

kitų darbuotojų Etikos kodekso vykdymo priežiūros komisija, vadovaudamasi Taisyklėse 

nustatytomis  etikos ir elgesio nustatytomis nuostatomis. Komisija dirba pagal direktoriaus 

patvirtintą darbo reglamentą. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

74. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu dienos visiems Mokyklos 

bendruomenės nariams. 

75  Visi darbuotojai turi būti susipažinę su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai 

informaciniame stende ir Mokyklos internetiniame puslapyje www.gandrelis.utena.lm.lt. 

76. Darbuotojui pažeidusiam šias Taisykles taikoma drausminė nuobauda. 

77. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos keičiantis įstatymams, keičiant Mokyklos veiklos 

organizavimą ar jį reorganizuojant, ar Mokyklos direktoriaus, ar Mokyklos tarybos iniciatyva. 

78. Naują Taisyklių redakciją arba pataisas, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Mokyklos 

direktorius. 

___________________________________ 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2016 m. kovo 2 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. PT-2(2.1.) 

 

 

http://www.gandrelis/
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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GANDRELIS“ 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ (toliau vadinama – Mokykla) darbo tvarkos taisyklės 

(toliau – Taisyklės) reglamentuoja Mokyklos darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo 

tvarką, darbo tvarką, darbo ir poilsio laiką, paskatinimus ir nuobaudas. 

2. Taisyklės apibrėžia darbo santykių principus ir elgesio normas tarp Mokyklos vadovų, pedagogų, 

kitų darbuotojų. Taisyklės užtikrina darbo įstatymų laikymąsi, teisingą darbo organizavimą, saugių 

darbo sąlygų sukūrimą, racionalų darbo laiko išnaudojimą, kokybišką paslaugų teikimą. Šių 

taisyklių nuostatos yra privalomos kiekvienam darbuotojui. 

3. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.  

4. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, kitais teisiniais dokumentais, Mokyklos nuostatais ir 

šiomis Taisyklėmis. 

5. Mokyklos darbuotojų santykiai grindžiami demokratiškumo, sąžiningumo, abipusio pasitikėjimo, 

lygiateisiškumo principais, geranorišku bendradarbiavimu, atsakingu požiūriu į pareigų atlikimą ir 

laukiamą rezultatą, asmenine atsakomybe kompetencijos ribose. 

6. Darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, visų darbuotojų pareigybės 

aprašymai, saugos darbe instrukcijos, higienos normos. 

7. Asmuo, priimamas dirbti, supažindinamas su šiomis Taisyklėmis, Mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklėmis, pareigybės aprašymu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos įvadinėmis ir 

darbo vietoje instrukcijomis pasirašytinai. Asmeniui sutikus bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo 

sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos 

šiuose aktuose. 

8. Taisyklių privalo laikytis visi darbuotojai, o už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Mokyklos 

direktorius. 

 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

 

9. Mokyklos  darbuotojus priima į darbą,  arba atleidžia iš darbo Mokyklos direktorius, o jam nesant 

(dėl komandiruotės, atostogų ar ligos metu) jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka.                

10. Į Mokyklą priimami darbuotojai užimamoms pareigoms turi atitikti kvalifikacinius 

reikalavimus, nustatytus norminiuose teisės aktuose.  

11. Priimant darbuotoją į darbą, jis privalo Mokyklos direktoriui pateikti asmens tapatybę 

patvirtinantį  dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (kortelę), galiojančią asmens 

medicinos kortelę, nuotrauką. 

12. Darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas, iki darbo sutarties sudarymo turi pateikti 

Mokyklos direktoriui pažymą iš pagrindinės darbovietės, kurioje turi būti nurodyta jo kasdienio 



darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Pasikeitus darbo ir poilsio laikui pagrindinėje 

darbovietėje, darbuotojas turi apie tai pranešti priėmusiam jį į antraeiles pareigas darbdaviui ir 

pateikti pažymą. Šios pažymos galioja vienerius darbo  metus ir pristatomos kasmet. 

13. Darbo sutartis, darbdaviui ir darbuotojui susitarus dėl būtinųjų ir kitų sąlygų, sudaroma raštu 

pagal pavyzdinę formą dviem egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo abu sutartį pasirašantys 

atstovai. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Priėmimas į  

darbą forminamas įsakymu, kuris leidžiamas sutarties pagrindu. 

14. Asmens priėmimas į darbą įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, kuris leidžiamas 

sutarties pagrindu. 

15. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Jis gali būti 

nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinkamas sulygtam darbui, taip pat stojančiojo dirbti 

pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui. Išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje.  

16. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir vyresnysis buhalteris į pareigas priimami 

konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

17. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu. 

18. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su Mokykla pasibaigia Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais. 

19. Mokykla visiškai atsiskaito su atleidžiamu iš pareigų darbuotoju pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymuose nustatytą tvarką. 

20. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas, jeigu jo žinioje yra nebaigti tvarkyti dokumentai, 

materialinės vertybės, perduoda juos pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo 

pareigas, o jei tokio nėra – Mokyklos direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo-priėmimo aktus 

tvirtina Mokyklos direktorius. 

 

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

21. Mokyklos darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais švietimo veiklą 

reguliuojančias teisiniais aktais. 

22. Mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė, nuo pirmadienio iki penktadienio. Mokykla dirba:  

nuo 7.00 val. iki 17.30 val. Nuo 17. 30 iki 18. 00 val. veikia budinti grupė. Kitu metu, negu 

suplanuota ugdomoji veikla, teisės aktų nustatyta tvarka tėvų (įtėvių, globėjų) pageidavimu gali 

vykti mokamos švietimo paslaugos (būreliai, ekskursijos ir kt.). 

23. Darbuotojams darbo ir poilsio laikas žymimas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos 

pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose kompiuterine versija pagal Mokyklos 

direktoriaus patvirtintą žiniaraščių pildymo tvarką.  

24. Darbuotojų darbo laiko pradžia ir pabaiga, pietų pertraukos laikas pailsėti, žymimas darbo 

grafikuose, kurie yra skelbiami viešai informaciniame stende. 

25. Mokykloje rengiami bendras ir slenkantis darbuotojų  darbo ir poilsio grafikai.                                   

26.  Bendrą darbuotojų darbo ir poilsio grafiką sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

(pedagoginio personalo) ir ūkvedys (aptarnaujančio personalo) ir teikia tvirtinti Mokyklos 

direktoriui likus dviem savaitėm iki grafiko įsigaliojimo. Jis koreguojamas pasikeitus darbuotojams, 

darbo ir poilsio laikui ar darbo krūviui. 

27. Administracija turi teisę keisti Mokyklos darbuotojų darbo grafikus. 

28. Auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams kiekvieną mėnesį slenkantį darbo grafiką  

sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir teikia tvirtinti ne vėliau, kaip 2 savaitės iki grafiko 

įsigaliojimo. Gali būti sudaromas ir kiekvieno mėnesio individualus darbo grafikas vienam 

darbuotojui, kurį sudaro padalinio vadovas ir ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki šio grafiko 

įsigaliojimo, teikia jį Mokyklos direktoriui tvirtinti. 



29. Metodinę veiklą, savišvietą, programas kuria ir kitą panašią veiklą pedagogai vykdo jiems 

skiriamų netiesioginio darbo su vaikais valandų metu tiek Mokykloje, tiek už Mokyklos ribų 

(bibliotekoje, muziejuje ir kitur). 

30. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyresnysis buhalteris ir ūkvedys 

pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbą pradeda 8 val. ir baigia 17 val., o 

penktadienį pradeda 8 val. ir baigia 15.45 val. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti visomis darbo 

dienomis – 45 min. (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.). Švenčių išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 

valanda. 

31. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį (nuolat dirbantis su 

vaizdo terminalu kaip savo įprasto darbo dalimi pusę ir daugiau darbo dienos) turi teisę daryti 5 

minučių trukmės  pertraukas po 1 valandos nuo darbo su vaizdo terminalu pradžios. Šių pertraukų 

trukmė įskaitoma į darbo laiką. 

32. Darbuotojų dirbančių pagal dvi ar daugiau darbo sutartis, darbo dienos trukmė (kartu su pietų 

pertrauka) negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. 

33. Darbuotojams po 4 darbo valandų suteikiama pietų pertrauka. Auklėtojų  ir mokytojų 

padėjėjams, atsižvelgiant į darbo pobūdį, suteikiama pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val., o 

virtuvės darbuotojams nuo 12.00 iki 12.30 val. 

34. Darbuotojams, dirbantiems su vaikais, ir tiems, kurie dėl darbo specifikos negali palikti darbo 

vietos, suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku. Laikas pavalgymui įskaitomas į darbo laiką.  

35. Darbuotojai turi laikytis Mokyklos  nustatyto darbo laiko režimo, esant labai svarbioms 

aplinkybėms (neatvykus  darbą, vėluojant) – pranešti Mokyklos direktoriui, jam nesant direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui. Jeigu darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali 

pranešti pats, tai gali padaryti kiti jo paprašyti asmenys. Darbuotojui susirgus, taip pat gavus 

nedarbingumo pažymėjimą kasmetinių atostogų metu, pranešti pačiam ar per kitą asmenį tą pačią 

dieną.              

36. Mokyklos darbuotojai, palikdami  Mokyklą  tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti  

Mokyklos direktorių, jam nesant – direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir nurodyti išvykimo tikslą bei 

trukmę.  

37. Kiekvienas darbuotojas, pateikus prašymą Mokyklos direktoriui, turi teisę vaduoti bendradarbį.   

38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Mokyklos direktorius gali leisti 

darbuotojui neatvykti į darbą.  Neatvykimas į darbą administracijos leidimu į darbo laiką neįeina. 

39. Kasmetinės ir tikslinės atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta 

tvarka. 

40. Kiekvienų kalendorinių metų kovo mėnesį, Mokyklos direktorius, suderinęs su darbuotojais,  

sudaro preliminarų kasmetinių atostogų grafiką, kuris įregistruojamas į informacinių vidaus trumpo 

saugojimo dokumentų registracijos žurnalą ir paskelbiamas viešai. Kiekvienas darbuotojas 

kasmetinių ar tikslinių atostogų išleidžiamas atskiru Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

41. Mokyklos direktorius, esant labai svarbioms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo, 

radusį kitą, kuris atliks jo darbą. Savavališkai darbuotojams išleisti vienas kitą iš darbo ar keisti 

darbo laiką  griežtai draudžiama ir laikoma Mokyklos darbo drausmės pažeidimu. 

42. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti Mokyklos direktoriaus, jam nesant 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, sutikimą. 

43. Be pateisinamos priežasties neatvykstančiam  darbą darbuotojui, Mokyklos direktorius skiria 

nuobaudas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.  

 

IV. DARBO UŽMOKESTIS 

 

44. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai aktai, kiti teisiniai dokumentai. 

45. Darbo užmokestį sudaro: atlyginimas, priedai, priemokos. 



46. Konkrečius Mokykloje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių atlyginimų 

koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas  nustato Mokyklos direktorius teisinių aktų 

nustatyta tvarka. 

47. Mėnesinis pedagogų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą. Tarifinio atlygio 

koeficientą  nustato Mokyklos direktorius teisinių aktų nustatyta tvarka. 

48. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės  teisiniais aktais bei  Mokyklos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.  Darbo laiko 

apskaitos žiniaraščiai darbo užmokesčio paskaičiavimui pateikiami vyresniajam buhalteriui ne 

vėliau kaip sekančio mėnesio pirmą dieną. Jei po žiniaraščių pateikimo atsiranda neatitikimų (dėl 

ligos ar kitų priežasčių), sudaromas patikslintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis, kurio pagrindu šį 

ar kitą mėnesį daromas darbo užmokesčio perskaičiavimas. 

49. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį (1-5, 18-25 dienomis) pinigus pervedant į 

asmenines darbuotojų sąskaitas banke.  

50. Visiems darbuotojams įteikiami atsiskaitymo lapeliai, kuriuose įrašomos apskaičiuotos, 

išmokėtos ir išskaičiuotos sumos. 

51. Darbuotojai su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais gali susipažinti pas Mokyklos direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui ir buhalterijoje. 

52. Darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį, esant raštiškam darbuotojo 

prašymui. 

53. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas darbuotojui ne vėliau kaip prieš tris 

kalendorines iki kasmetinių atostogų pradžios. 

54. Atleidžiant darbuotoją iš darbo, jei jis turi nepanaudotų atostogų likutį, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, skaičiuojama kompensacija už  nepanaudotas atostogas arba leidžiama 

išnaudoti susikaupusią atostogų dalį. 

55. Paskaičiavus mėnesio darbo užmokestį, Mokyklos vyresnysis buhalteris pateikia darbuotojui 

atsiskaitymo lapelį. Atsiskaitymo su darbuotoju dieną pervedama visa jam priklausanti pinigų suma. 

 

 

V. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS 

 

56. Už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą pareigų atlikimą, gerus darbo 

rezultatus, darbuotojas gali būti skatinimas teisės aktų nustatyta tvarka. 

57. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skatinami: padėka, vienkartine pinigine išmoka, 

vardine dovana. 

58. Mokyklos direktorius gali nustatyti priedus prie tarifinio atlygio už aukštą kvalifikaciją, skubių, 

svarbių ar papildomų darbų vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų pareigų vykdymą 

(jei nesudaroma papildoma darbo sutartis) neviršijant teisės aktais nustatytų ribų. 

59. Darbuotojai gali būti skatinami siunčiant juos tobulintis. 

60. Darbuotojams, kurių materialinė padėtis tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių (sutuoktinio, 

vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, 

gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš Mokyklai skirtų 

lėšų. 

61. Už darbo ar vidaus tvarkos taisyklių nevykdymą, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka,  

darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis: pastaba, papeikimu, atleidimu iš pareigų. 

62. Su įsakymu apie drausmines nuobaudos skyrimą darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 

supažindinamas ne vėliau kaip per darbo dieną. Ligos ir atostogų laikotarpiai į šį terminą 

neįskaitomi. 

63. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo 

sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 



64. Darbuotojo neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių ar toksinių medžiagų laikomas šiurkščiu 

darbo drausmės pažeidimu ir su tokiu darbuotoju Mokyklos direktorius turi teisę nutraukti  darbo 

sutartį. 

 

VI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TVARKAI 

 

65. Mokykloje turi būti užtikrinta aukšta bendravimo kultūra, maksimalus dėmesys vaikui, 

kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, saugi aplinka. 

66. Vaikų lankomumą žymi ir už vaikų lankomumo duomenų teisingumą atsako grupių auklėtojos 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

67. Mokyklos darbuotojai gali valgyti pietus apie tai iš anksto įspėję dietistę ir sumokėdami už juos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

68. Mokykloje organizuojamos aplinkos tvarkymo dienos, kuriose dalyvauja visas Mokykloje  

dirbantis personalas. Darbuotojai, vaikų tėvai, pagal galimybes, prisideda prie Mokyklos aplinkos 

gražinimo. Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojų ir mokytojų padėjėjai,  kartu 

su vaikais prižiūri grupių aikštelių gėlynus, smėlio dėžes ir kt. 

69. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ilgalaikio ir trumpalaikio ugdymo turinio, švietimo pagalbos 

vaikui specialistų planavimas vykdomas, vadovaujantis švietimo teisės aktais bei Mokyklos 

savivaldos  nutarimais.  

70. Mokyklos darbuotojai privalo: 

70.1. puoselėti Mokyklos prestižą; 

70.2. ateiti  darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku; 

70.3. tinkamai atlikti savo pareigas, aprašytas pareigybės aprašymuose; 

70.4. laikytis darbo drausmės, vykdyti darbo planus bei teisėtus vadovų nurodymus ir savivaldos 

institucijų sprendimus; 

70.5. pagarbiai bendrauti su vaiku, jo tėvais ir kitais artimaisiais, kitais darbuotojais, svečiais, būti 

tolerantiškiems nuomonėms ir įsitikinimams; 

70.6. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose; 

70.7. suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą, seksualinį 

ar kitokio pobūdžio išnaudojimą; 

70.8. darbo metu būti dėmesingiems ir kruopščiai atlikti pavestą darbą. Palaikyti tvarką ir švarą 

darbo vietoje. Baigus darbą, palikti savo darbo vietą tvarkingą, įrenginius nesugadintus, išjungtus iš 

elektros tinklo; 

70.9. tausoti Mokyklos turtą, racionaliai naudoti finansinius ir materialinius resursus; 

70.10. periodiškai vieną kartą per metus pasitikrinti sveikatą pagal Lietuvos Respublikos įstatymais 

reglamentuotą tvarką. 

70.11. pedagoginis personalas kas 5 metai išklausyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo 

kursus, visi darbuotojai kas 5 metai (virėjos kas 2 metai) – higienos įgūdžių kursus ir gauti tai 

liudijantį pažymėjimą. 

70.12. susirgus nedelsiant nutraukti darbą ir pranešti Mokyklos direktoriui, jam nesant – 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

70.13. darbo metu turi būti tvarkingai apsirengę; 

70.14. pasižymėti tam skirtame žurnale pedagogams su vaikais išėjus už Mokyklos teritorijos ribų; 

70.15. pateikti sekretoriui būtiną informaciją apie save asmens bylos sudarymui; 

71. Mokyklos darbuotojams draudžiama: 

71.1. palikti vaikus be priežiūros; 

71.2. rūkyti Mokyklos patalpose ir teritorijoje; 

71.3. darbo metu būti neblaiviems arba vartoti alkoholinius gėrimus, būti apsvaigusiems nuo 

narkotinių ar toksinių medžiagų. Esant požymiams, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo 



narkotinių arba toksinių medžiagų, jis nušalinamas nuo darbo ir tą dieną neišmokamas darbo 

užmokestis. Šios aplinkybės nustatomos teisės aktams neprieštaraujančiomis priemonėmis; 

71.4. savo nuožiūra keisti darbo laiką, nesuderinus su Mokyklos administracija; 

71.5. maitintis vaikams skirtu maistu; 

71.6. darbo metu užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta 

kitaip; 

71.7. be Mokyklos  direktoriaus arba jo įgalioto asmens leidimo pašaliniams asmenims naudotis 

Mokyklos elektroniniais ir telekomunikacijos ryšiais, įrengimais, programine įranga, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, Mokyklos informacija; 

71.8.  pašalinius asmenis palikti vienus patalpose ar leisti į vaikų grupes; 

71.9. patikėti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbo, 

nesusijusio su darbo užduoties vykdymu; 

71.10. darbo metu užsiiminėti pašaliniais darbais; 

71.11. bausti vaikus fizinėmis bausmėmis, juos gąsdinti, gąsdinti, žemini jų orumą ar kitaip 

pažeidinėti vaiko teises; 

71.12. be Mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimo iš Mokyklos patalpų išsinešti 

Mokyklai priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių; 

71.13. be  Mokyklos administracijos žinios Mokykloje būti su pašaliniais asmenimis; 

71.14. valstybinių institucijų pareigūnams informacija teikiama tik su Mokyklos direktoriaus,  jam 

nesant direktoriaus pavaduotojo ugdymui, žinia; 

71.15. draudžiama atiduoti vaikus neblaiviems tėvams (globėjams, įtėviams) ar kitiems asmenims. 

Atiduoti vaikus kitiems asmenims galima tik esant tėvų (globėjų, įtėvių) prašymui su Mokyklos  

direktoriaus rezoliucija ir pateikus pedagogui to asmens liudijantį dokumentą. Tėvų (globėjų, įtėvių) 

prašyme nurodytas asmuo, atėjęs paimti vaiko, pedagogui pateikia asmens liudijimo dokumentą. 

Tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko neatsiėmus iki  20.00 val., pranešama policijai. 

72. Mokyklos darbuotojai privalo nedelsdami informuoti administraciją: 

72.1. įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo; 

72.2. įvykus vaiko traumai ar paaiškėjus, kad vaikas patyrė smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio 

pobūdžio išnaudojimą; 

72.3. apie pastebėtus Mokykloje pašalinius asmenis arba jų neleistiną elgesį Mokyklos teritorijoje; 

72.4. pastebėjus pastatų ar statinių gadinimą ar gedimą. 

 

VII. NAUDOJIMOSI MOKYKLOS PATALPOMIS, TURTU 

 

73. Kiekvienas darbuotojas atsako už jam priskirtas darbui patalpas ir darbo procese naudojamas 

priemones bei inventorių, už jų tikslingą ir saugų naudojimą. 

74. Su materialiai atsakingais darbuotojais Mokyklos direktorius sudaro visiškos materialinės 

atsakomybės sutartis. 

75. Darbuotojams turtas yra perduodamas perdavimo aktu. 

76. Kasmet (gruodžio mėn.) atliekama Mokyklos turto inventorizacija. 

77. Mokyklos bendruomenė privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo. 

78. Darbo dienos pabaigoje darbuotojai apžiūri naudotas patalpas, išjungia elektros įrenginius, 

elektros prietaisus, patikrina, ar uždaryti langai, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakina patalpą. 

Duris užrakina paskutinis iš patalpos išeinantis darbuotojas. 

79. Darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, 

mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. 

80. Pasibaigus Mokyklos darbo laikui, darbuotojas išeidamas iš pastato paskutinis, priduoda jį 

pastato apsaugos paslaugas teikiančiai bendrovei, užrakina didžiuosius ir mažuosius vartus. Vartus 

ryte atrakina kiemsargis ir spynas pakabina ant lentos koridoriuje. Vykstant renginiui po Mokyklos 

darbo valandų, ūkvedys apie tai informuoja pastato apsaugos paslaugas teikiančią bendrovę. 



81. Grupių, muzikos salės, menų studijos rūsio raktai kabinami ant lentos koridoriuje. Kabinetuose 

dirbantys darbuotojai raktus turi pas save, antrąjį raktų komplektą savo kabinete laiko ūkvedys.  

82.  Avarinių išėjimų raktai yra „Ančiukų“, „Kregždžiukų“ grupėse, meno studijoje, muzikos salėje. 

83. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys privalo tausoti Mokyklos turtą, saugoti mokymo 

priemones, naudojamus renginius ir įrankius, nenaudoti Mokyklos turto savanaudiškiems tikslams, 

neleisti jo grobstymo ir gadinimo. 

84. Už sugadintą Mokyklos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintą ar pamestą 

metodinę ar grožinę literatūrą atsako kaltininkai. Nuostoliai Mokyklai turi būti atlyginami 

geranoriškai, nesutikus – ieškoma per teismą. 

85. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, pagal sutartį gali būti 

išnuomojama Mokyklos salė ar kitos patalpos laisvu nuo vaikų ugdomosios veiklos metu.                              

 

VIII. MOKYKLOS VIDAUS DARBO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

 

86. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, dietistas stebi, analizuoja, 

vertina Mokyklos vaikų ugdymo sąlygas, procesą ir veiklos tikslų įgyvendinimą. 

87. Vadovai vertindami mokytojų ir kitų specialistų praktinę veiklą taiko įvairias stebėsenos formas 

ir metodus: aktyviąją, teminę, visuminę, žvalgomąją, grįžtamąją, įsivertinimą. 

88. Kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokyklą lankančius vaikus, Mokykloje dirbančius 

darbuotojus. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

89. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Mokyklos direktoriaus įsakymu dienos visiems 

Mokyklos bendruomenės nariams. 

90.  Visi darbuotojai turi būti susipažinę su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai 

informaciniame stende ir Mokyklos internetiniame puslapyje www.gandrelis.utena.lm.lt. 

91. Darbuotojui pažeidusiam šias Taisykles taikoma drausminė nuobauda. 

92. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos keičiantis įstatymams, keičiant Mokyklos veiklos 

organizavimą ar jį reorganizuojant, ar Mokyklos direktoriaus, ar Mokyklos tarybos iniciatyva. 

93. Naują Taisyklių redakciją arba pataisas, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Mokyklos 

direktorius. 

 

                                   _________________________________________ 

 

 

PRITARTA 

 

Mokyklos tarybos 2016 m. 

Kovo 2  d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. PT- 2-(2.1.)           
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