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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS  

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės)  -  Beržų progimnazijos bendruomenės 

darbą ir vidaus tvarką reglamentuojantis dokumentas. Šios Taisyklės apibrėžia bendruosius darbo 

santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos administracijos, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų, kitų mokyklos darbuotojų, mokinių, jų tėvų bei globėjų. Taisyklės yra 

lokalinis teisės aktas, reglamentuojantis, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu ir 

kitais įstatymais, darbuotojų priėmimą ir atleidimą, darbuotojų pagrindines teises, pareigas ir darbo 

sutartį sudariusių šalių atsakomybę, darbo ir poilsio laiką, darbuotojų skatinimo ir drausminimo 

tvarką, taip pat kitus mokykloje darbo santykius reguliuojančius klausimus. 

2.  Panevėžio Beržų progimnazija (toliau – mokykla) yra bendrojo ugdymo švietimo įstaiga, kurios 

pagrindinė veikla – formalusis ir neformalusis švietimas Mokykla teikia pradinį ir pagrindinio 

išsilavinimo pirmosios pakopos išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokyklos savininko norminiais aktais, 

mokyklos nuostatais, mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos sprendimais. 

3. Mokykla vadovaujasi ugdymo planu, metiniu veiklos planu, mokyklos strateginiu planu, 

bendrosiomis programomis, Švietimo ir mokslo ministro nustatytais išsilavinimo standartais. 

4. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso tvarka skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas.  

5. Mokyklos darbo tvarkos tikslai - sukurti palankią mokyklos darbuotojams darbo, mokiniams 

ugdymosi aplinką, užtikrinti geresnį mokyklos darbo organizavimą, racionalų darbo laiko, 

žmogiškųjų išteklių naudojimą bei darbo drausmę. 

6. Detaliai darbuotojų darbą apibūdina pareigybių aprašymai kiekvienam darbuotojui.  

7. Taisykles tvirtina ir keičia mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba ir Darbo tarybos 

atstovais.  

8. Visi darbuotojai su šiomis Taisyklėmis susipažįsta pasirašytinai. 

9. Mokykla dirba penkias darbo dienas per savaitę. Darbo laikas –  8.00 iki 20.00 val., vykstant 

renginiams, leidžiama dirbti ilgiau. Šeštadieniais ir sekmadieniais bei švenčių dienomis dirbama 

pagal toms dienoms patvirtintą atskirą darbo grafiką. 

10. Mokyklos budėtojas ir naktinis sargas dirba visą parą ir vykdo mokyklos apsaugą. 

11. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: 

12. Mokyklos taryba - aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivių, jų tėvų (globėjų ar 

rūpintojų) ir pedagogų atstovus, svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui; renkama 

principu 5+5+5 (mokytojus - MT posėdyje; mokinius - 5-8 klasių mokinių susirinkime; tėvus - 1-8 
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klasių mokinių tėvų susirinkime. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas 1- jame tarybos 

posėdyje). 

13. Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti moksleivių 

ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Mokytojų tarybą sudaro 

visas pedagoginis personalas. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. 

14. Metodinė taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti ir sprendžianti 

įvairias pedagogų kvalifikacijos, saviugdos, gerosios patirties skleidimo, ugdymo organizavimo 

problemas. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos pirmininkas. Jį išrenka atviru balsavimu 

metodinės tarybos nariai I posėdyje. 

15. Mokinių parlamentas - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, sprendžia įvairius 

mokinių ugdymo(si), praktinius mokinių drausmės, elgesio, laisvalaikio bei kitus klausimus. 

Atstovai į Mokinių parlamentą renkami klasių teikimu. 

16. Darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, 

ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus. 

17. Visos savivaldos institucijos savo darbą organizuoja vadovaujantis Mokyklos savivaldos 

institucijų reglamentu. 

 

II. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR ATLEIDIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA 

 

 

18. Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos tvarka: 

18.1. Mokinių priėmimas į mokyklą organizuojamas vadovaujantis Mokinių priėmimo į miesto 

bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos. 

18.2. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos steigėjo mokyklai 

priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. 

18.3. Asmenys į 1 ir 5 klases priimami centralizuotai Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje. Į 1 specialiąsias klases mokiniai priimami su 

įvairiapusiais raidos sutrikimais pagal PPT parengtas išvadas. 

18.4. Asmenų, pageidaujančių mokytis 2-4 ir 6-8 klasėse, dokumentus priima mokykla. Jie privalo 

pateikti prašymą, dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą, gimimo liudijimo 

kopiją, medicinos pažymą. 

18.5. Jeigu mokykla turi laisvų vietų (1 – 4 klasėse mažiau nei 24 mokinai, 5 – 8 klasėse – mažiau 

nei  30 mokinių), priimami į mokyklą ne aptarnaujamos teritorijos mokiniai. Pirmumas teikiamas: 

jei mokykloje mokosi broliai, seserys, pagal prašymų pateikimo datą. 

18.6. Mokiniai, baigę individualizuotą pradinio ugdymo programą, priimami mokytis pagal 

individualizuotą pagrindinio ugdymo I dalies programą. 

18.7. Pateikus atitinkamus dokumentus, mokinių atvykimas į mokyklą ir išvykimas iš mokyklos 

įforminamas direktoriaus įsakymu. 

18.8. Mokinių priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas įforminamas 

mokymo sutartimi. Mokymosi sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų 

nevykdymo pasekmės. Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas pasirašo du sutarties 

egzempliorius. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas – 

segamas į asmens bylą. Už iki 14 metų vaiką sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 

14– 16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką 

sutikimą. 

18.9.  Visi atvykę ir išvykę mokinai registruojami Mokinių registre. 
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18.10. Užsienyje mokęsis mokinys į mokyklą mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo  

pirmosios dalies programas priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų 

dokumento - mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus. 

18.11. Išvykstant mokiniui iš mokyklos, tėvai pateikia prašymą mokyklos direktoriui, nurodydami, 

kur mokinys išvyksta.  

18.12. Iš mokyklos išvykstančiam mokiniui įteikiamas atsiskaitymo su biblioteka, dalykų 

mokytojais lapas. Atsiskaitymo lapas su atskirų dalykų mokytojų parašais atnešamas į raštinę.  

18.13. Mokiniai gali būti šalinami iš mokyklos Mokyklos tarybos nutarimu, jei turi 16 metų ir yra 

nepažangūs, šiurkščiai pažeidžia mokinių elgesio taisykles. 

19. Darbuotojų priėmimo ir atleidimo tvarka, darbo sutarties sudarymas, keitimas, 

nutraukimas:  

19.1. Mokyklos direktorius priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos Darbo kodeksu (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709) Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius. 

19.2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, padalinio vadovas ūkio reikalams, vyriausiasis 

buhalteris, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai priimami į darbą atviro pokalbio atrankos 

būdu. 

19.3. Asmuo, priimamas į darbą, direktoriaus įgaliotam asmeniui privalo pateikti:  valstybinio 

socialinio draudimo pažymėjimą, asmens tapatybės dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę);  

dokumentus apie išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, asmens medicininę 

knygelę (sveikatos pasą) su įrašu, kad pasitikrinęs sveikatą ir dirbti gali. 

19.4. Priimant darbuotoją į pareigas, darbuotojas privalo iki darbo sutarties sudarymo pateikti 

pažymą iš pagrindinės darbovietės, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje 

pradžios ir pabaigos laikas. Šios pažymos galioja vienerius darbo metus ir yra saugomos kartu su 

darbo sutartimi. Pasikeitus darbo ir poilsio laikui pagrindinėje darbovietėje, darbuotojas privalo 

pranešti mokyklos direktoriui apie pasikeitimus ir pateikti pažymą. 

19.5. Kiekvienais metais mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) gali keistis dėl 

objektyvių priežasčių (sumažėjus ar padidėjus klasių komplektų skaičiui, ar pasikeitus ugdymo 

planui). Mokyklos vadovas, pasikonsultavęs su Darbo tarybos atstovais, turi teisę pakeisti darbo 

sutarties sąlygas, jei įvyksta struktūriniai pertvarkymai, keičiamas darbo organizavimas. Jei 

darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis 

nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos.  

19.6.  Nesant dalyko specialisto, leidžiama dėstyti artimą specialybę turinčiam pedagogui. 

Atsiradus dalyko specialistui, dalykas perduodamas specialistui. 

19.7. Pirmumas gauti mokytojo darbą suteikiamas turintiems reikiamą specialybę, kvalifikaciją. 

Pageidautina kompiuterinio raštingumo įgūdžiai bei užsienio kalbos mokėjimas. 

19.8. Raštinės administratorius, priimtą darbuotoją, pasirašytinai supažindina su mokyklos 

nuostatais, pareigybės aprašymu, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis. 

19.9. Visų darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi pagal LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos ministro patvirtintą formą. Sutartį pasirašo mokyklos direktorius 

arba jo įgaliotas asmuo ir priimamas į darbą asmuo. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas 

darbuotojui. Direktoriaus įgaliotas asmuo, prieš darbo pradžią instruktuoja naujai priimtą 

darbuotoją gaisrinės saugos, civilinės saugos bei darbuotojo saugos ir sveikatos klausimais. 

19.10. Darbo sutartys gali būti : neterminuotos, terminuotos, laikinos, projektinio darbo, darbo 

vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, sezoninio darbo, nuotolinio darbo (tik techniniam 

personalui). Jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl darbo sutarties rūšies, laikoma, kad sudaryta 

neterminuota darbo sutartis. 

19.11. Darbuotojai dirba pagal direktoriaus įgaliotų asmenų sudarytus darbo grafikus. 
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19.12. Darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį 

vadovaudamasis DK  straipsnių nuostatomis. 

19.13. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas privalo: nutraukiant darbo sutartį, perduoti jo žinioje 

esančias dokumentų bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus, antspaudus ir spaudus, mokymo 

priemones ir kitas materialines vertybes  pagal perdavimo - priėmimo aktą asmeniui, užimančiam 

jo pareigas. Jeigu tokio nėra - mokyklos direktoriaus paskirtam asmeniui. 

19.14. Atleisdamas iš darbo mokytojus ir kitus darbuotojus, mokyklos vadovas privalo griežtai 

laikytis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709), kitų darbo santykius 

reguliuojančių įstatymų ir norminių aktų.  

19.15. Su atleidžiamu iš darbo darbuotoju atsiskaitoma tą pačią dieną pagal LR darbo kodeksą 

arba kitus poįstatyminius aktus, išmokant atlyginimą, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 

išeitinę išmoką. 

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

20. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti 

laikotarpiai (pvz.: tarnybinės komandiruotės). Progimnazijos darbuotojų darbo laiko trukmė 

nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais. Į 

darbo laiką įeina: faktiškai dirbtas laikas; tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą 

vietovę laikas; laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams, saugos priemonėms paruošti ir 

sutvarkyti; privalomų medicininių apžiūrų laikas ir kt. (DK 111). Mokytojams pietų pertrauka 

organizuojama vadovaujantis LR DK 122 str. 3 d. 

21. Pamokos mokykloje prasideda 8.05 valandą. Pamokos trukmė 2–8 klasėse nustatoma ne 

ilgesnė kaip 45 min., 1-ose klasėse–35 min. Pertraukų tarp pamokų trukmė – 10–20 min. Jų metu 

mokytojai turi galimybę papietauti. 

22. Mokytojams draudžiama  dirbti be pertraukų, pratęsti pamokas per pertraukoms skirtą laiką. 

23. Pamokų laikas gali būti trumpinamas pirmąją rugsėjo savaitę, šventinių, mokytojų posėdžių 

dienomis bei neatitinkant sanitarinių higieninių reikalavimų normoms (esant šaltoms patalpoms). 

Pamokos laikas gali būti sutrumpintas iki 30 minučių. 

24. Pravaikšta nelaikoma -  neatvykimas į darbą administracijai leidus ne daugiau nei 3 dienas per 

kalendorinius metus, valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, pertraukos pailsėti ir 

pavalgyti, kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos, kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai. 

25. Viršvalandiniu darbu nelaikomas darbas, viršijantis nustatytą darbo dienos trukmę, kai 

vykdomos tiesioginės darbuotojų darbo funkcijos. 

26. Mokyklos darbuotojams nustatyta penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis 

šeštadienį ir sekmadienį. Mokytojų pedagoginio darbo laiką ir vietą reglamentuoja patvirtinti 

pamokų, konsultacijų, neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraščiai, darbo grafikai. Valandas, 

skirtas funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis (ugdomosios veiklos planavimas, 

ruošimasis pamokoms, darbų taisymas) mokytojas gali atlikti nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 

6 val. ryto iki 22 val. vakaro. 

27. Mokykloje nustatomas toks normuotos darbo dienos laikas nepedagoginiam personalui: 

27.1. darbo pradžia ir pabaiga bei pietų pertrauka atsispindi darbo grafikuose, patvirtintuose 

mokyklos direktoriaus ir suderintuose su mokyklos Darbo tarybos atstovais;  

27.2. darbo laikas nepedagoginiams darbuotojams prieššventinėmis dienomis sutrumpinamas 1val. 

(išskyrus naktinius sargus ir mokyklos budinčiuosius, dirbančius pagal slenkantį grafiką).  

28. Mokykla atrakinama 7 val. ir užrakinama 20 val. Patekti į progimnazijos patalpas ne darbo 

metu (organizuojamas renginys, mokinių stovykla ir pan.) galima tik iš anksto suderinus su 

administracija. 
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29. Darbuotojai dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką, pamokų, 

neformaliojo švietimo, konsultacijų ir kitus veiklos organizavimo tvarkaraščius. Pamokų, 

neformaliojo švietimo, konsultacijų ir kiti veiklos organizavimo tvarkaraščiai yra darbo grafiko 

dalis. Darbuotojams draudžiama savavališkai keisti tvarkaraštį ar darbo grafiką.  

30. Aptarnaujantis personalas dirba pagal darbo grafiką, kurį sudaro padalinio vadovas ūkio 

reikalams. Darbo grafiką tvirtina direktorius. 

31. Mokyklos budėtojos ir  naktiniai sargai dirba pagal atskirus direktoriaus patvirtintus darbo 

(pamainų) grafikus. Jiems taikoma suminė darbo laiko apskaita. 

32. Tarnybinių patalpų valytojos vasaros atostogų metu dirba pagal atskirą grafiką. 

33. Darbuotojų, išskyrus mokytojus, pietų pertrauka atsispindi darbo grafikuose, patvirtintuose 

gimnazijos direktoriaus.  

34. Nedarbo dienos visiems mokyklos darbuotojams (išskyrus sargus bei budinčiuosius, kurie 

dirba pagal slenkantį darbo grafiką) – šeštadieniai, sekmadieniai, įstatymu paskelbtos švenčių 

dienos, darbuotojų apmokamos ir neapmokamos atostogos.  

Atostogos. 

35. Atostogos darbuotojams suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą. Mokytojams 

ir aptarnaujančiam personalui kasmetinės atostogos suteikiamos vasaros metu pagal iš anksto 

parengtą grafiką arba atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei mokyklos galimybes. Išimties 

tvarka, esant svarbiai situacijai, dalis kasmetinių mokamų atostogų ir nemokamos atostogos 

darbuotojams gali būti suteikiamos ir mokslo metų eigoje. 

36. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos po šešių mėnesių 

nepertraukiamojo darbo. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo 

prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

37. Darbdavio ir darbuotojo susitarimu atostogos, suderinus su tiesioginiu vadovu, gali būti 

suteiktos dalimis, kurių viena negali būti trumpesnė  kaip dešimt darbo dienų arba ne mažiau kaip 

dvylika darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo dienų per 

savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip dvi 

savaitės.  

38. Kasmetinės atostogos suteikiamos darbuotojo prašymu ir įstatymų numatyta tvarka.  

39. Darbuotojams, kurie neišdirbo 6 mėnesių, kasmetines atostogas galima suteikti vasaros metu 

už faktiškai išdirbtą laiką. 

40. Pailgintos atostogos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina darbuotojų, turinčių teisę į šias 

atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų 

kategorijai.  

41. Papildomos lengvatos darbuotojams: 

41.1. darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos 

metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 

dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi 

dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant 

darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo 

valandos pamainomis prašymu, šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys 

mėnesiai.  

41.2. darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du, tris ir daugiau vaikų iki 

dvylikos metų, prašymą direktoriui dėl papildomų poilsio dienų suteikimo turi pateikti ne vėliau 

kaip prieš 3 darbo dienas.  

42. Darbuotojo prašymu galima suteikti 5 neapmokamas kalendorines dienas kasmetinių atostogų 

darbuotojo artimųjų (tėvai, vaikai, sutuoktiniai) mirties atveju, 3 neapmokamas dienas – santuokai 

sudaryti. 
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43. Darbuotojams nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas gali būti  

suteikiamas darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu vadovaujantis LR DK 137 str. 

nuostatomis. 

44. Darbdavio ir darbuotojo susitarimu gali būti suteikiamos nemokamos atostogos dėl kitų 

(nenumatytų LR DK 137 str.) priežasčių, tačiau ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių. 

45. Mokyklos direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo dėl 

svarbių priežasčių ne daugiau kaip 3 darbo dienas per metus. 

46. Neatvykimas į darbą administracijai leidus suteikiamas darbuotojo susitarimo su administracija 

pagrindu, esant svarbioms priežastims arba jei tuo metu nėra neatidėliotinų darbų.  Darbuotojas su 

darbdaviu gali  susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo 

darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų. 

47. Valstybinių švenčių metu progimnazijos darbuotojai nedirba, išskyrus atvejus, jei 

organizuojami masiniai renginiai. Tokiu atveju, sudaromas dirbusių darbuotojų sąrašas, rašomas 

įsakymas  ir vadovaujantis LR DK 144 str. , nurodoma apmokėjimo už darbą tvarka. Darbuotojui 

pageidaujant, gali būti suteikta laisva diena, kuri suteikiama artimiausių mokinių atostogų metu 

arba pridedama prie kasmetinių atostogų, vadovaujantis LR DK 144 str. reikalavimais. 

48. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų 

ir neturintiems teisės į papildomas poilsio dienas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos 

laisvo nuo darbo laiko pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, 

žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu. 

49. Mokyklos darbuotojai turi laikytis mokykloje nustatyto darbo laiko režimo. 

50. Darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas Vyriausybės patvirtintuose pavyzdinės formos darbo 

laiko apskaitos žiniaraščiuose.  

51. Mokytojai ir kiti darbuotojai darbo metu išvykdami iš mokyklos darbo ir kitais tikslais 

(kvalifikacijos kėlimo seminarai, miesto metodiniai renginiai ir kt.), turi apie tai prieš 3 dienas 

raštu informuoti mokyklos vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne 

darbo tikslais, mokytojai ar darbuotojai turi gauti mokyklos direktoriaus sutikimą. 

52. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti į darbą, nedelsdami turi informuoti mokyklos direktorių 

(pavaduotoją ugdymui) ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu apie savo neatvykimą 

dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. 

53. Jeigu mokytojas neveda pamokos pagal tvarkaraštį be priežasties ir nėra informavęs 

administracijos, privalo parašyti pasiaiškinimą, jam žymimas faktinis darbo laikas darbo laiko 

apskaitos žiniaraštyje. Nepranešimas apie neatvykimą laiku į darbą, nepaisant neatvykimo 

priežasties svarbumo laikytinas darbo drausmės pažeidimu. 

IV. DARBO APMOKĖJIMAS 

54. Darbuotojams darbo užmokestis: pareiginė alga (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys 

arba pastovioji dalis), priemokos, premijos mokamos progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka. Mokytojams kintamoji dalis 

nenustatoma. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas). 

55. Darbo krūvio, kitų (išskyrus darbo apmokėjimo sąlygas, kurių keitimą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksas) darbo sutarties sąlygų keitimas galimas esant raštiškam darbuotojo 

sutikimui. Apie darbo sutarties sąlygų (išskyrus darbo apmokėjimo) keitimą darbuotojas 

informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Nesutikus dirbti pakeistomis darbo sutarties 

sąlygomis darbuotojas atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 



 7 

56. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, jo keitimas sulygstamas darbuotojo 

darbo sutartyje. Apie priemokų skyrimą darbuotojas informuojamas pasirašytinai ar elektroniniu 

pranešimu, kuris įsegamas į darbuotojo asmens bylą. Tokiu atveju parašas, kad darbuotojas 

supažindintas su teisės aktu, nereikalingas. 

57. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas organizuojamas vadovaujantis progimnazijos 

direktoriaus patvirtintu darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

58. Darbo užmokestis pedagogams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: 

atlyginimas 7 d., avansas 20 d. Darbuotojui pageidaujant – vieną kartą. Atlyginimai pervedami į 

sąskaitą nurodytame banke. 

59. Atsiskaitymo lapelius apie priskaičiuotą ir išmokėtą mėnesio darbo užmokestį  darbuotojai 

pasiima buhalterijoje  arba pateikus prašymą buhalterijoje darbuotojams persiunčiama elektroniniu 

būdu. 

60. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandinį darbą mokama Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.  

61. Duomenys apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį teikiami ir skelbiami teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

62. Visų kategorijų darbuotojai darbo užmokestį už atostogas turi teisę gauti ne vėliau kaip prieš 

tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms. 

V. DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

63. Mokyklos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, aptarnaujančio personalo 

darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė reglamentuojama mokyklos nuostatuose, pareigybių 

aprašymuose, taisyklėse, kituose mokyklos vidaus dokumentuose.  

64. Mokyklos bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, tolerancijos, 

geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais. 

65. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą 

darbą), laikytis darbo drausmės, vykdyti teisėtus mokyklos vadovybės nurodymus ir savivaldos 

institucijų teisėtus aktus. 

66. Mokyklos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, mokyklos patalpose ir 

teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, rūkyti, keiktis ar kitaip pažeisti etikos 

taisykles, leisti, kad taip elgtųsi mokiniai. 

67. Visi mokyklos darbuotojai privalo užtikrinti mokinių saugumą, drausmę ir tvarką mokykloje 

bei jos teritorijoje.  

68. Sergantis darbuotojas privalo pateikti nedarbingumo pažymą. Sergantį, dėl kitų priežasčių 

laikinai negalintį eiti savo pareigų mokytoją, vaduoja kitas tos pačios ar artimos specialybės 

mokytojas, paskirtas mokyklos direktoriaus įsakymu. Pasikeitimai fiksuojami darbo žiniaraštyje. 

69. Mokymo kabinetais, klasėmis, mokomosiomis dirbtuvėmis, aktų ir sporto salėmis pamokų 

metu naudojamasi pagal patvirtintus pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius. Už tvarką 

šiose patalpose ir darbo saugumą pamokų metu atsako šiose patalpose dirbantys pedagogai.  

70. Visos kitos pagalbinės patalpos naudojamos pagal paskirtį ir mokyklos poreikius. Mokyklos 

patalpos gali būti išnuomojamos pagal sudarytas nuomos sutartis. Patalpų naudojimo tvarką ir jų 

priežiūrą vykdo padalinio vadovas ūkio reikalams. 

71. Mokyklos darbuotojai privalo: 

71.1. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Savivaldybės tarybos sprendimus, progimnazijos direktoriaus įsakymus, pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, vykdyti saugos ir sveikatos darbe, sanitarijos, civilinės ir priešgaisrinės 

saugos reikalavimus; 
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71.2. tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą (kabinetą), inventorių, tausoti progimnazijos 

turtą; 

71.3. priimtam į darbą išklausyti įvadinį darbų saugos instruktažą, susipažinti su pareigybės 

aprašymu, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, pasirašyti, kad susipažino su jomis ir 

įsipareigoja jų laikytis, taip pat pasirašyti instruktažų žurnale;  

71.3. pastebėjus gedimą ar netvarką, galinčią sukelti pavojų mokinių, darbuotojų sveikatai, 

gyvybei, nedelsiant informuoti administraciją, imtis priemonių saugumui užtikrinti; 

71.4. draudžiama savo pareigas pavesti atlikti kitam asmeniui be administracijos leidimo; 

71.5. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; 

71.6. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, 

savo kultūriniam identitetui laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir aiškiai, 

taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį; 

71.7. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi 

pažangą; 

71.8. mokyklos nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, taip pat informuoti mokyklos direktorių 

arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie pastebėtą smurto atvejį; 

71.9. mokyti mokinį namuose, jeigu jam paskirtas toks mokymas pagal Mokinių mokymosi 

namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro; 

71.10. nedelsiant taikyti atitinkamas poveikio priemones, siekiant nutraukti ar sustabdyti 

netinkamą mokinio elgesį (kai yra realus pavojus jo paties ir/ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai, 

psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, 

griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį 

saugumą mokinio elgesys) bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą 

ugdymosi aplinką. Įtarus ir/ar pastebėjus mokinį mokykloje ir/ar mokyklos teritorijoje rūkant 

tabako ar elektronines cigaretes vartojant narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias 

medžiagas, apsvaigus nuo šių medžiagų, nedelsiant informuoti apie tai mokyklos direktorių ar jo 

įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos 

priežiūrą mokykloje;  

71.11. dalyvauti mokinių pasiekimų patikrinimo vykdyme ir vertinime; 

71.12. dalyvauti Mokytojų tarybos, metodinės tarybos, metodinių grupių posėdžiuose, 

susirinkimuose, pasitarimuose, vykdyti priimtus nutarimus; 

71.13. periodiškai, nustatytais terminais pasitikrinti sveikatą ir pristatyti tai patvirtinančius 

dokumentus; 

71.14. budėti pertraukų, renginių, egzaminų metu pagal sudarytus budėjimo tvarkaraščius; 

71.15. pamokų metu nesikalbėti telefonu, nerašyti sms ir neleisti tai daryti mokiniams; 

71.16. draudžiama pamokų metu mokinius išvaryti iš klasės ar palikti vienus klasėje. 

72. Darbuotojai turi teisę:  

72.1. laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas; 

72.2. tobulinti savo kvalifikaciją, ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose,  persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį 

atlyginimą; 

72.3. gauti mokamas kasmetines atostogas, atostogauti vasarą ir naudotis valstybės numatytomis 

lengvatomis; 

72.4. siūlyti mokyklos direktoriui kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios 

ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo, taip pat siūlyti mokyklos direktoriui skirti vaikui 

už švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus drausmines 
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auklėjamojo poveikio priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatyme;  

72.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

72.6. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

72.7. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines, dalykines ir 

metodines grupes; 

72.8. atsisakyti vykdyti neteisėtus mokyklos vadovų ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus; 

72.9. gauti iš mokyklos informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;  

72.10. gauti darbo užmokestį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

72.11. ginti teisme pažeistas teises ir teisėtus interesus; 

72.12. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš švietimo pagalbos specialistų ir 

administracijos. 

 

VI. DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

73. Mokyklos veiklai vadovauja direktorius. 

74. Direktorius atsako už mokyklos ugdymo proceso organizavimą, mokyklos veiklą, darbo 

rezultatus bei mokyklos ūkinę finansinę veiklą. 

75. Direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui turi teisę dirbti mokykloje pedagoginį darbą įstatymais 

numatytų normų ribose. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui atlieka funkcijas, reglamentuotas 

pareigybės aprašyme, ir direktoriaus įsakymu patvirtintas vadybines funkcijas. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams atlieka funkcijas, reglamentuotas pareigybės aprašyme, ir funkcijas, 

patvirtintas direktoriaus įsakymu. 

76. Mokyklos direktorius: 

76.1. vadovauja mokyklos bendruomenei; 

76.2. tinkamai parenka ir paskirsto darbuotojus; 

76.3. sudaro mokyklos bendruomenei reikiamas darbo sąlygas; 

76.4. sudaro sąlygas mokytojų kvalifikacijos kėlimui ir atestacijai; 

76.5. vykdo mokyklos vidaus darbo kontrolę; 

76.6. užtikrina sanitarinio-higieninio režimo, darbo saugos ir saugumo technikos taisyklių 

vykdymą ir laikymąsi mokykloje; 

76.7. organizuoja darbą su mokinių tėvais ir visuomene, palaiko glaudžius ryšius su bendrojo 

lavinimo mokyklomis ir kitomis institucijomis; 

76.8. atstovauja mokyklą valstybinėse įstaigose, visuomeninėse organizacijose; 

76.9. pristato mokyklos darbuotojus apdovanojimams, aptarus su metodine ir mokyklos taryba; 

76.10. mokyklos direktoriaus potvarkiai ir nurodymai yra privalomi visai mokyklos 

bendruomenei. 

77. Direktoriaus teisės: 

77.1. reikalauti, kad visi darbuotojai ir moksleiviai laikytųsi saugos darbe ir vidaus darbo tvarkos 

taisyklių; 

77.2. darbuotojams, pažeidusiems vidaus darbo tvarkos taisykles ir saugos darbe reikalavimus, gali 

skirti drausmines nuobaudas įstatymų nustatyta tvarka arba reikalauti atlyginti už padarytą žalą; 

77.3. vadovaudamasis LR Įstatymais turi teisę laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo, už tą laiką 

nemokant darbo užmokesčio arba atleisti darbuotoją iš darbo, jeigu jis per metus padaro tokį pat ar 

panašų drausmės pažeidimą, jeigu darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar 

toksinių medžiagų, arba jei, nepaisydamas direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo įspėjimo, 

sąmoningai nesilaiko vidaus tvarkos taisyklių ir saugos   darbe reikalavimų, jei jis pažeidinėja 
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darbo drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko  pareigybės  aprašymo, nesilaiko darbo saugos ir 

sveikatos reikalavimų; 

77.4. už prasižengimus pareikalauti iš darbuotojų raštiško pasiaiškinimo; 

77.5. daugumos klasės tėvų raštišku ir motyvuotu prašymu svarstyti apie galimybę pakeisti 

pedagogą. 

VII. SMURTO BEI PATYČIŲ PREVENCIJA 

 

78. Bet kuris progimnazijos darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias: 

78.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

78.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi ar yra įtariamas tyčiojimusi, progimnazijos nuostatas ir 

mokinio elgesio taisykles; 

78.3. raštu informuoja patyrusio patyčias mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar įvykusias 

patyčias (pranešimo apie patyčias forma, 1 priedas); 

78.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, 

greitąją pagalbą ir kt.). 

79. Bet kuris progimnazijos darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 

79.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

79.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (policiją); 

79.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir 

kitus galimai svarbius faktus; 

79.4. informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje erdvėje 

(pranešimo apie patyčias forma, 1 priedas) ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

79.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.  

80. Mokinys patyręs patyčias arba jas pastebėjęs: 

80.1. nedelsdamas praneša klasės auklėtojui; 

80.2. nesant klasės auklėtojo praneša socialiniam pedagogui, vaiko gerovės komisijos nariui, kitam 

progimnazijos darbuotojui. 

81. Tėvai (globėjai, rūpintojai) sužinoję apie patyčias ar pastebėję patyčių atvejį: 

81.1. nedelsdami raštu (trumpąja sms žinute, elektroninio dienyno žinute, elektroniniu paštu ir kt.) 

informuoja klasės auklėtoją; 

81.2. jei besityčiojantis asmuo yra progimnazijos darbuotojas, nedelsdami raštu (trumpąja sms 

žinute, elektroninio dienyno žinute, elektroniniu paštu ir kt.) informuoja progimnazijos direktorių 

(direktoriaus pavaduotoją, socialinį pedagogą); 

81.3. sužinoję apie viešą patyčių kibernetinėje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją atvejį, 

patyčias patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo apie tai pranešti 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdami pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

82. Klasės auklėtojas gavęs informaciją apie įtariamas ar įvykusias patyčias: 

82.1. patikrina gautą informaciją, nustatęs, kad tai patyčių atvejis, aiškinasi jo aplinkybes; 

82.2. bendradarbiaudamas su kitų patyčių situacijos dalyvių klasės vadovais, socialiniu pedagogu 

organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose; 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/
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82.3. registruoja patyčių atvejus ir vykdomas intervencines veiklas Patyčių registracijos 

sąsiuvinyje; 

82.4. vykdo tolesnę patyčių situacijos stebėseną; 

82.5. nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui kreipiasi į atsakingus vaiko 

gerovės komisijos narius. 

83. Vaiko gerovės komisijos nariai įvertinę turimą informaciją: 

83.1. kviečia vaiko gerovės komisijos posėdį; 

83.2. numato intervencijos veiksmų planą, supažindina patyčias patyrusį ir jas vykdžiusį mokinį, 

jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su planu ir jo nevykdymo pasekmėmis; 

83.3. informuoja progimnazijos direktorių apie esamą situaciją; 

83.4. vykdo veiksmų plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja posėdžius situacijos 

pakartotiniam įvertinimui, esant poreikiui koreguoja veiksmų planą; 

83.5. jei veiksmų plane numatytos veiklos yra neefektyvios, kreipiasi į Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

skyrimo.  

84. Mokiniui pasityčiojus iš progimnazijos darbuotojo, patyręs patyčias darbuotojas informuoja 

progimnazijos direktorių, kuris imasi progimnazijos veiklos dokumentuose numatytų veiksmų. 

85. Progimnazijos darbuotojui pasityčiojus iš mokinio, mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai), 

arba kitas asmuo, pastebėjęs ar įtaręs patyčias, informuoja progimnazijos direktorių raštu, kuris 

imasi progimnazijos veiklos dokumentuose numatytų veiksmų. 

86. Patyčių dalyviams pagal individualius poreikius progimnazijoje teikiama švietimo pagalbos 

specialistų ar pedagogų pagalba. Tais atvejais, kai yra kitos priežastys, dėl kurių negali būti 

teikiama švietimo ar kita pagalba ar netikslinga ją teikti progimnazijoje, vaiko gerovės komisija 

rekomenduoja kreiptis į kitas pagalbą teikiančias institucijas. 

 

VIII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS. DARBUOTOJŲ VERTINIMAS 

 

87. Darbuotojas kvalifikaciją kelia įstatymų, šių taisyklių, progimnazijos direktoriaus įsakymų ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal progimnazijos 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. 

88. Pedagoginis darbuotojas, patobulinęs savo kvalifikaciją, įgyta informacija pasidalina savo 

dalyko metodinėje grupėje. 

89. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis direktoriaus 

įsakymu patvirtintu vadovų, mokytojų, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 

aprašu. 

90. Darbuotojai kasmet vertinami direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka. 

 

IX. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

91. Progimnazijoje užtikrinamos šios lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo 

priežiūros principų įgyvendinimo priemonės: 

91.1. priimant darbuotoją į darbą, taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos; 

91.2.priimamas darbuotojas yra supažindinamas su Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymu; 
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91.3. darbuotojams sudaromos vienodos darbo sąlygos, galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti 

profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos 

lengvatos; 

91.4. naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš darbo kriterijai; 

91.5. už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokamas vienodas darbo užmokestis; 

91.6. taikomos priemonės, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio 

priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų 

apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos 

ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos; 

91.7. imamasi tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, 

siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą; 

91.8. darbuotojai turi teisę teikti skundą, prašymą, pranešimą dėl galimai darbuotojo patirtos 

tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, nurodymo 

diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, 

religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių, 

nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis (toliau – pranešimas), ir gauti motyvuotą 

atsakymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo pateikimo. 

92. Jei yra gaunamas šių taisyklių 95.8 punkte nurodytas pranešimas, direktoriaus sudaryta 

komisija per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą, ištyrusi pranešime nurodytą informaciją, 

pateikia direktoriui motyvuotą išvadą, kurioje nurodoma, ar pranešimas pagrįstas, ir siūlo 

konkrečias priemones tiek pažeidėjo atžvilgiu, tiek apskritai, kad tokie atvejai nepasikartotų. 

93. Pranešimo tyrimo metu nurodyta komisija siekia užtikrinti, kad: 

93.1. apskųstasis asmuo būtų laikomas nekaltu iki tol, kol nebus priimtas sprendimas, kad jis išties 

padarė pažeidimą; 

93.2. tyrimas būtų atliktas labai greitai, per trumpiausią terminą; 

93.3. darbuotojui, pateikusiam pranešimą, būtų sudarytos visos galimybės teikti paaiškinimus, 

savo veiksmų vertinimo ir aiškinimo versiją; 

93.4. būtų išsaugotas tyrimo diskretiškumas ir laikomasi konfidencialumo; 

93.5. tyrimas būtų atliekamas objektyviai, neturint išankstinių vertinimų, nuomonių, pažiūrų. 

 

X. DARBUOTOJŲ SKATINIMO BEI DRAUSMINIMO TVARKA 

94. Skatinimo sistema.  

94.1. Darbuotojai, už labai gerą darbą, svarbių užduočių vykdymą, parodytas iniciatyvas ir 

pasiektus rezultatus, gali būti skatinami. Skatinimo formos: 

94.2. pareiškiama padėka žodžiu; 

94.3. įteikiamas padėkos raštas. 

95. Darbuotojai gali būti skatinami įvairių švenčių progomis: minint mokyklos jubiliejų, 

valstybinių, profesinių švenčių, asmeninio jubiliejaus progomis. Kandidatūras rašytinėms 

padėkoms  siūlo administracija ir savivaldos institucijos. 

96. Padėka žodžiu gali būti pareikšta už: kokybiškai organizuotą renginį, parengtą metodinę, 

vaizdinę priemonę, gerus ugdytinių pasiekimus, gerą klasės auklėtojo funkcijų atlikimą, aktyvų 

dalyvavimą mokyklos veikloje, gerą kabineto priežiūrą.  

97. Padėka raštu skiriama už šiuos darbus: aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, kokybišką 

ugdytinių parengimą renginiui, konkursui, reikšmingo mokyklos bendruomenei renginio 
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organizavimą, mokyklos, savo veiklos pristatymą žiniasklaidoje, dalyvavimą rengiant 

projektus, parodų organizavimą ir mokyklos puošimą.  

98. Padėkas direktorius skiria ir savo nuožiūra, atsižvelgdamas į įdėtas pastangas ir gautą rezultatą. 

99. Drausminimo sistema. 

99.1. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigybės aprašymo nevykdymas arba netinkamas jo 

vykdymas, mokyklos nuostatų ir šių Taisyklių nesilaikymas, neleistinas elgesys su mokiniais, 

mokyklos darbuotojais ar interesantais, atsisakymas vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus, darbo 

paslapčių atskleidimas ar jų pranešimas kitoms įstaigoms, konfidencialumo nesilaikymas ir kitų 

įstatymų bei norminių teisės aktų nuostatų nesilaikymas. 

100. Darbuotojai drausminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui, padalinio vadovo  ūkio reikalams raštišku teikimu direktoriui: 

100.1. nurodomas padarytas pažeidimas; 

100.2. pasikartojus tam pačiam arba panašiam pažeidimui per vienerius metus, darbuotojas 

atleidžiamas iš darbo. 

101. Prieš priimdamas sprendimą darbuotoją atleisti iš darbo, direktorius raštu pareikalauja 

darbuotojo rašytinio paaiškinimo (per 3 darbo dienas) apie darbo drausmės pažeidimą.  

102. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti 

ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius 

nuo jo padarymo dienos. 

103. Atleidimas iš darbo  skiriamas vadovaujantis LR Darbo kodeksu.  

 

XI.  DARBO  ETIKA 

 

104. Progimnazijos administracija, mokytojai, specialistai ir techninis personalas aktyviai palaiko 

progimnazijos siekius, garbingai atstovauja progimnazijai vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai 

reprezentuoja jos vardą Lietuvoje ir užsienyje: 

104.1. gerbia ir puoselėja progimnazijos tradicijas, prisideda kuriant naujas; 

104.2. neteikia valstybinių institucijų pareigūnams bei žurnalistams informacijos, susijusios su 

progimnazijos veikla, be administracijos žinios; 

104.3. su žiniasklaida ir kitomis išorinėmis institucijomis bendrauja tik administracijos oficialiai 

paskirtas asmuo; 

104.4. neteikia privataus pobūdžio (konfidencialios) informacijos apie mokinį ar bendradarbį 

tretiesiems asmenims, nesant specialaus (teisinio) pagrindo arba naudos mokiniui; 

104.5. progimnazijos administracija, mokytojai ir techninis personalas puoselėja pagarbius 

savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenės bei savivaldos institucijų nariu. 

105. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje turi būti švaru ir tvarkinga. 

106. Draudžiama rūkyti progimnazijos patalpose ir jos prieigose. 

107. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ar gėrimų matomoje vietoje 

piliečių ar kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktus ar gėrimus piliečio ar kitų 

asmenų aptarnavimo metu. 

108. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, vandenį, elektros energiją ir 

kitus materialinius progimnazijos išteklius. 

109. Darbuotojai nekritikuoja ir sąmoningai nemenkina kolegų darbo dėl asmeninių ar kitokių su 

darbo profesionalumu nesusijusių motyvų: 

109.1. vadovaujasi skirtingų lyčių lygybės principu, yra tolerantiški kitai nuomonei, kitų tautybių, 

rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams; 

109.2. vadovaujasi  bendrosiomis  elgesio  normomis:  viešumu,  draugiškumu,   geranoriškumu; 

109.3. elgiasi santūriai, tolerantiškai, atvirai, ir savikritiškai, sprendimo ieško kompromiso būdu; 
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109.4. siekdami išlaikyti konfidencialumą, dalykiškumą ir tvarką, į raštinę ir 

administratorių patalpas įeina po vieną. 

110. Mokytojas elgiasi principingai ir reikliai, netoleruoja nesąžiningumo, elgesio normų 

pažeidimo atvejų. 

111. Mokytojas pamokoje nevykdo su ugdymo procesu nesusijusios veiklos, t. y. nesinaudoja 

mobiliuoju telefonu (išskyrus ypatingus atvejus), neužkandžiauja, negeria kavos ir kt. 

112. Pedagogiškai nemotyvuotas fizinis kontaktas su mokiniu yra netoleruotinas. 

 

XII. DARBUOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU DARBO APSKAITOS, DARBINĖS 

VEIKLOS, DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMU BEI ASMENS BYLA TVARKA 

 

113. Darbuotojas gali susipažint tik su savo darbo apskaitos, darbinės veiklos vertinimo, darbo 

užmokesčio skaičiavimu, tarifikacijos sąrašu  bei asmens byla. 

114. Darbuotojas, norintis susipažinti su pageidaujamais dokumentais, pateikia prašymą raštu 

mokyklos direktoriui, nurodydamas su kokiais dokumentais norėtų susipažinti. 

115. Direktorius, gavęs prašymą, nurodo mokyklos darbuotojui, saugojančiam darbuotojo 

dokumentus, per 5 darbo dienas padaryti prašomo dokumento(ų) kopiją(as) ir juos pateikia tvirtinti 

raštinės administratorei. 

116. Raštinės administratorė, patvirtinusi dokumento (ų) kopiją (as), daro jų aprašą, kuriame 

nurodo kokių dokumentų kopijos yra teikiamos pareiškėjui. Aprašą registruoja siunčiamų 

dokumentų registre ir išduoda pareiškėjui patvirtintas dokumento(ų) kopiją (as) su aprašu. Ant 

raštinėje liekančio aprašo pareiškėjas pasirašo, kad prašomų dokumentų kopijas gavo. 

117. Jei darbuotojas pageidauja susipažinti su tarifikacijos sąrašu, darbo apskaitos žiniaraščiu, 

darbo užmokesčio žiniaraščiu, tai daroma kopija to lapo, kuriame yra darbuotojo pavardė, ir 

ištrinamos kitų darbuotojų pavardės. Originalo dokumentus ar jų kopijas, kuriuose matomos ir kitų 

darbuotojų pavardės, pateikti pareiškėjui draudžiama.  

XIII. LANKYTOJŲ ATĖJIMAS Į PROGIMNAZIJĄ 

 

118. Budintis mokyklos darbuotojas privalo būti savo poste 1-mo aukšto fojė.  

119. Budėtojas stebi ateinančius į mokyklą pašalinius asmenis ir registruoja atvykusius lankytojų 

knygoje.  

120. Asmenys, kurie naudojasi aktų ir sporto salėmis vakarais ir savaitgaliais, įleidžiami tik pagal 

direktoriaus patvirtintą sporto salių nuomos tvarkaraštį.  

121. Budinčiųjų darbuotojų reikalavimai yra privalomi visiems mokyklos bendruomenės nariams.  

122. Kiemo pusės durys (iš šiaurės pusės) rakinamos darbo dienomis nuo 8.30 val.  iki 12.45 val. 

 

XIV. RAKTŲ SAUGOJIMAS IR IŠDAVIMAS 

 

123. Visų mokykloje esančių kabinetų, sporto ir aktų salių raktai saugomi mokyklos budėtojų 

spintoje. Už raktų saugumą atsakingi mokyklos budėtojai ir naktiniai sargai. 

124. Raktai išduodami tik mokytojams pasirašius  registracijos knygoje. 

125. Pametus raktą, privaloma pagaminti naują.  
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XV.  INFORMACIJOS DARBUOTOJAMS TEIKIMAS ELEKTRONINĖMIS RYŠIO 

PRIEMONĖMIS 

 

126. Dokumentai, įvairi informacija progimnazijos darbuotojams  gali būti  pateikiama ne tik 

įprastu, bet ir elektroniniu būdu, t. y. naudojantis elektroniniu paštu. 

127. Informacija bei dokumentai darbuotojams elektroniniu paštu gali būti pateikti atspausdinti, 

užpildyti ranka ir nuskenuoti. 

128. Dokumentai visiems mokyklos darbuotojams siunčiami į asmeninę elektroninio pašto dėžutę. 

Pedagoginiams darbuotojams dokumentai gali būti siunčiami ir per elektroninį dienyną „Mano 

dienynas“. 

129. Elektroniniu būdu pateiktas dokumentas turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens 

pasirašytas ir įprasta tvarka pateiktas dokumentas. 

 

XVI. DARBUOTOJŲ PAVADAVIMAS 

 

130. Darbuotojas, negalintis laiku atvykti į darbą, privalo kuo skubiau (prasidedant darbo dienai) 

informuoti  (paskambinti) vieną iš mokyklos vadovų apie neatvykimą į darbą ir jo priežastis. 

131. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba padalinio vadovas ūkio reikalams, gavęs pranešimą 

apie darbuotojo neatvykimą į darbą dėl ligos, informuoja mokyklos direktorių ir organizuoja darbo 

pavadavimą. 

132. Nesant mokytojui jį pavaduoja direktoriaus įsakymu paskirtas to dalyko mokytojas 

specialistas arba laikinai priimamas to paties dalyko kitas mokytojas. 

133. Pavaduojantis  mokytojas  organizuoja  ugdymą  ir atsako už mokinių  saugumą pavaduojamų  

pamokų metu. 

134.  Mokytojai pavadavimui skiriami, parašę raštišką sutikimą mokyklos direktoriui. 

138. Pavaduojantis  mokytojas  susipažįsta su  dalyko  mokytojo  ilgalaikiu  planu, vykdo  ugdymo  

programą ir pildo e-dienyną. 

135. Nesant galimybės pavaduoti, keičiamas pamokų tvarkaraštis, pamokos jungiamos į to paties 

dalyko grupes, klasei sutrumpinamas dienos pamokų skaičius, pamokos gali būti jungiamos pagal 

tos dienos pakoreguotą tvarkaraštį, kurį sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

136. Už mokytojų pavadavimą apmokama, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017-01-17 Nr. XIII-198) ir LR valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo pamokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2,3,4,7,8,14,17 straipsnių ir 5 priedo 

pakeitimo įstatymu (2018-06-29 Nr. XIII-1395). 

 137. Nepedagoginių darbuotojų  pavadavimas kito darbuotojo nedarbingumo laikotarpiu 

atliekamas pagal DK 35str. reikalavimus: 

137.1. nepedagoginiam darbuotojui, atliekant kito darbuotojo darbo funkcijas savo darbo laiku, 

mokamas 30 proc. darbo užmokestis, atliekant darbo funkcijas ne savo darbo laiku – mokamas  

valandinis atlyginimas  faktiškai dirbtam laikui; 

137.2. vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti darbo kodekso ar kitų darbo 

teisės normų nustatyti maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. 

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

138.  Šios darbo tvarkos taisyklės tvirtinamos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo jų patvirtinimo 

dienos. 
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139. Darbo tvarkos taisyklės atskiru direktoriaus įsakymu gali būti keičiamos arba 

papildomos, atsiradus pataisoms, naujiems Vyriausybės ir kitų institucijų dokumentams, turintiems 

įtakos mokyklos darbo tvarkai. Papildant ar keičiant šias taisykles, pritarus Mokyklos tarybai ir 

suderinus su Darbo taryba progimnazijos darbuotojų  parašai laikomi galiojančiais. 

140. Mokyklos patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės saugomos raštinėje, skelbiamos 

mokyklos interneto tinklalapyje. 

141. Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma  drausminė atsakomybė, kurią 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. 

142. Visi progimnazijos darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. 

143. Taisyklių keitimas gali būti inicijuojamas mokytojų tarybos, mokyklos tarybos, darbuotojų 

atstovų ar direktoriaus. 

144. Darbo tvarkos taisyklės yra viešos. 
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