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ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS DARBO 

TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos (toliau – progimnazijos) darbo tvarkos taisyklės 

(toliau – taisyklės) – darbo santykius mokykloje reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas yra 

įgyvendinti teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes 

progimnazijos lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, 

priderinant jį prie progimnazijos veiklos specifikos, apibrėžti teisės aktuose neaptariamus darbo 

santykių aspektus. 

2. Kartu su teisės aktais ir kitais progimnazijos vidiniais dokumentais šios taisyklės 

sukuria vieningą ir aiškią darbo teisinių santykių reglamentavimo sistemą ir struktūrą. 

3. Taisykles tvirtina progimnazijos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba. 
 

II. PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA 

4. Progimnazijos darbuotojus į darbą priima progimnazijos direktorius. 

5. Priimamas į darbą asmuo turi pateikti: 
 

5.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

5.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą; 

5.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 

5.4. kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

5.5. asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą); 

5.6. dvi fotonuotraukas (3x4); 

6. Darbuotojo priėmimas į darbą įforminamas darbo sutartimi. Vienas sutarties 

egzempliorius pateikiamas darbuotojui. 

7. Priimant į darbą darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su vidaus tvarkos 

taisyklėmis, šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, kitais jo darbą reglamentuojančiais 

dokumentais, turi išklausyti privalomus instruktavimus ir pasirašyti tam skirtuose žurnaluose. 

8. Darbuotojui išduodamas darbo pažymėjimas, kuris saugomas darbuotojo darbo vietoje. 

9. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino 

pasibaigimo. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas 

galioja 5 metus. Praėjus šiam terminui gaminamas naujas. 

 

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

10. Mokykla dirba 5 darbo dienas per savaitę su dviem poilsio dienom šeštadienį ir 

sekmadienį. Mokykla nedirba valstybės nustatytų švenčių dienomis. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais progimnazijos direktoriaus įsakymu poilsio dienos gali būti 

perkeliamos. 

11. Prasidėjus mokslo metams prie progimnazijos pastatų iškeliama Lietuvos valstybės 

vėliava ir nuleidžiama jiems pasibaigus; 

12. Progimnazijos darbo laiko pradžia 7 val., darbo laiko pabaiga – 17 val. 

13. Pamokos vyksta pamokų tvarkaraštyje nustatytu metu. 

14. Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos pakopos pamokų tvarkaraščius mokslo 

metams sudaro už šį darbą paskirtas atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tvirtina 

progimnazijos direktorius. Pamokų tvarkaraštis gali būti koreguojamas ar keičiamas pasibaigus 

pusmečiui. 

15. Klasių valandėlių ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius sudaro direktoriaus 



pavaduotojas ugdymui. 

16. Apie pakeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimų 

lentoje, elektroninio dienyno pranešimų sistemoje arba asmeniškai. 

17. Mokytojams ir kitiems progimnazijos darbuotojams draudžiama savo nuožiūra keisti 

pamokų tvarkaraštį ir darbo grafiką, savavališkai išleisti iš užsiėmimų mokinius. 
 

18. Apie pamokos pradžia ir jos pabaigą skelbia progimnazijos skambutis. Suskambėjus 

skambučiui į pamoką, turi būti pradedama pamoka. 

19. Kūno kultūros pamoka baigiama 5 minutėm anksčiau, paliekant laiko mokiniams 

persirengti. 
 

20. Pamokos trukmė – 45 minutės, pirmų klasių mokiniams – 35 minutės. 

21. Pamokos pradedamos 8 val. 

22. Pamokų ir pertraukų laikas nustatomas atskiru progimnazijos direktoriaus įsakymu. 
 

23.   Pamokų   laikas   direktoriaus   įsakymu   gali   būti   trumpinamas,   o   kartu   ir   pamokų   

bei pertraukų laikas keičiamas šventinių, metodinių renginių ir posėdžių dienomis bei darbo 

sąlygoms neatitinkant higienos normų reikalavimų. Minimali sutrumpintos pamokos trukmė – 25 

minutės. 

24. Bibliotekos darbo laiko pradžia – 8 val., darbo pabaiga 16.30 val.  

25. Valgyklos darbo pradžia – 8.00 val., darbo pabaiga – 15.30 val. 

26. Rūbinės darbo laiko pradžia – 7.30 val., darbo laiko pabaiga – 15.30 val. 
 

27. Atskirų darbuotojų darbo laiko režimą nustato ir darbo grafikus tvirtina 

progimnazijos direktorius. 

28. Būti progimnazijos patalpose ne progimnazijos darbo metu galima progimnazijos 

administracijos darbuotojams, taip pat darbuotojams, kurių darbo grafikas nesutampa su 

progimnazijos darbo laiku. Kiti darbuotojai ne progimnazijos darbo laiku į progimnazijos 

patalpas gali patekti tik turėdami direktoriaus leidimą. 

29. Progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų darbo laikas, viršijantis jiems 

nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandžiais. 

30. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis teisės aktų nustatytais 

reikalavimais ugdymo plane numatytų mokinių atostogų metu. Išimtinais atvejais, esant 

svarbioms šeimyninėms, asmeninėmis ar kitomis aplinkybėmis, organizacinėms ir finansinėms 

galimybėms, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir mokslo metų laikotarpiu. 

31. Mokykloje nustatoma tokia kasmetinių atostogų grafiko sudarymo tvarka: 

31.1. kiekvienas darbuotojas prašymą suteikti kasmetines atostogas iki einamųjų metų 

kovo 31 d. pateikia progimnazijos direktoriui; 

31.2. iki balandžio 15 d. pateikti prašymai įvertinami, derinami tarpusavyje, koreguojami 

atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti progimnazijos veiklos ir atskirų funkcijų atlikimo 

nepertraukiamumą; 

31.3. iki balandžio 30 d. direktoriaus įsakymu patvirtinamas atostogų grafikas, kuris 

tampa kiekvieno darbuotojo atostogų pagrindu; 

            31.4. atostogų grafiko tikslinimas, pasikeitus tam tikroms sąlygoms, galimas šalių 

susitarimu įforminant atskiru direktoriaus įsakymu. 

32. Nebuvimo darbe administracijos leidimu pagrindai, sąlygos ir tvarka: 

32.1. negalėdamas atvykti į darbą nustatytu laiku darbuotojas privalo apie tai 

nedelsdamas pranešti raštu, o nesant tokios galimybės – telefonu, progimnazijos direktoriui, 

nurodydamas neatvykimo priežastis; 

32.2. priežastis pripažinus svarbiomis, darbuotojui suteikiamas leidimas neatvykti į darbą 

administracijos leidimu, šį leidimą patvirtinant direktoriaus įsakymu ar viza; 

32.3. kai darbuotojas apie neatvykimą informuoja telefonu, vėliau atvykęs į darbą žodinio 

prašymo leisti neatvykti į darbą faktą privalo patvirtinti raštu; 

32.4. darbuotojui neinformavus direktoriaus apie nebuvimą darbe arba neatvykimo 

priežastis pripažinus nesvarbiomis, surašomas aktas, kurio pagrindu darbo laiko apskaitoje 

darbuotojui fiksuojama pravaikšta. 

33. Apie sveikatos sutrikimą ir gautą nedarbingumo pažymėjimą darbuotojas nedelsdamas 

informuoja direktorių, nurodydamas nedarbingumo pažymėjime nustatytą nedarbingumo 



laikotarpį. Darbuotojas taip pat privalo nedelsdamas informuoti darbdavį apie nedarbingumo 

pažymėjimo galiojimo laikotarpio pratęsimą. Darbuotojui negalint pranešti pačiam, jis, esant 

galimybei, privalo pasirūpinti, jog informuotų kitas asmuo. 

34. Apie taikomą suminę darbo laiko apskaitą nurodoma tam tikrų darbuotojų pareigybės 

aprašymuose. 

35. Darbuotojas nuo darbo nušalinamas vadovaujantis Progimnazijos darbuotojų 

nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų 

tvarkos aprašu, tvirtinamu direktoriaus įsakymu. 

36. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo: 
 

36.1. pedagoginių darbuotojų – direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

36.2. kitų darbuotojų (techninio personalo) – direktoriaus pavaduotojas administracijos ir 

ūkio reikalams. 

37. Kiekvieno mėnesio užpildyti ir pasirašyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai sekančio 

mėnesio pirmą darbo dieną pateikiami progimnazijos direktoriui, kuriuos jis tvirtina ir teikia 

progimnazijos vyriausiajam buhalteriui. 
 

IV. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS 

 

38. Mokytojai privalo: 

38.1. ruoštis pamokoms, neformaliojo ugdymo užsiėmimams, laiku ir tinkamai 

juos organizuoti, suteikti mokiniams Bendrąsias programas atitinkantį išsilavinimą; 

38.2. pagal vaikų siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, užtikrinti gerus 

ugdymo rezultatus; 

38.3. skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, nešališkai 

vertinti mokinių pasiekimus; 

38.4. su mokinių ugdymo vertinimo rezultatais supažindinti mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus), progimnazijos vadovus; 

38.5. sistemingai tvarkyti elektroninį dienyną, vadovaujantis progimnazijos elektroninio 

dienyno pildymo nuostatais, tvirtinamais Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu; 

38.6. laikytis vieningų reikalavimų, nesitaikstyti su mokinių elgesio taisyklių pažeidimais; 

38.7. bendradarbiauti su kolegomis, dalintis gerąja darbo patirtimi;. 

38.8. tobulinti kvalifikaciją; 

38.9. sąžiningai vesti visus pamokų tvarkaraščiuose numatytus užsiėmimus; 
 

38.10. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principų; 

38.11. vykdyti teisėtus progimnazijos savivaldos institucijų sprendimus; 

38.12. vykdyti teisėtus progimnazijos vadovų nurodymus ir pavedimus; 

38.13. laikytis darbo saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos instrukcijose nurodytų 

reikalavimų; 

38.14. turizmo renginius mokiniams organizuoti vadovaujantis mokinių turizmo 

renginių organizavimo aprašu, tvirtinamu progimnazijos direktoriaus; 

38.15. asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo 

mokykloje taisyklėmis, tvirtinamomis progimnazijos direktoriaus; 

39. Reguliariai pasitikrinti sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

 

V. DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS PAMOKOS METU 

 

40. Pamokos metu mokytojai privalo: 

40.1. branginti pamokos laiką, punktualiai pradėti ir baigti pamoką; 

40.2. iš pamokų išleisti mokinį dėl rimtos priežasties, tik mokiniui pateikus raštišką tėvų 

(globėjų, rūpintojų) prašymą arba tėvams informavus mokytoją telefonu. Išleidimą suderinti su 

progimnazijos direktorium ar jo pavaduotoju; 

40.3. pranešti klasės vadovui arba socialiniam pedagogui mokiniui savavališkai pasišalinus 



iš pamokos, mokinio neatvykimą į pamoką pažymėti elektroniniame dienyne. 

41. Pamokos metu draudžiama: 

41.1. keisti pamokų tvarkaraštį arba dirbti už kitą mokytoją be administracijos leidimo; 

41.2. naudotis mobiliuoju telefonu; 

41.3. iš pamokos mokinius išleisti anksčiau laiko, išskyrus kūno kultūros pamokas: 

41.3.1. kūno kultūros pamokos baigiamos 5 minutėmis anksčiau persirengti. 

41.4. išleisti iš pamokos mokinius darbams atlikti be administracijos leidimo; 

41.5. palikti mokinius vienus salėje, aikštelėje, kompiuterių klasėse, dirbtuvėse; 

41.6. iš pamokos išvaryti nedrausmingą mokinį į koridorių; 

41.7. išleisti  iš kūno kultūros, technologijų, kitų pamokų tuos mokinius, kurie negali aktyviai 

dalyvauti pamokoje (yra atleisti, neturi aprangos). Šie mokiniai turi stebėti pamoką. 
 

IV. REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS TVARKANT DOKUMENTACIJĄ 
 

42. Tvarkant dokumentaciją mokytojas privalo: 

42.1. dienyną   pildyti   vadovaujantis   progimnazijos elektroninio dienyno pildymo 

nuostatais; 

42.2. nepatikėti mokiniams elektroninio dienyno slaptažodžių; 

42.3. išspausdinti pusmečių ataskaitas ir jas pasirašytinai įteikti mokiniams/jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

42.4. planus, programas, protokolus, kitus ugdymo proceso dokumentus progimnazijos 

administracijai pateikti spausdintus kompiuteriu ir (ar) elektronine forma nurodyto pašto adresu, 

laikantis dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų. 

 

V. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI KLASIŲ VADOVAMS 
 

43. Klasės vadovas privalo: 

43.1. siekti pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus; 

43.2. rūpintis vaikų asmenybės ir socialiniu ugdymu bei branda; 

43.3. padėti formuoti vertybines nuostatas, ugdyti pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėti 

dorovę; 

43.4. bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti klasėje dirbančius mokytojus ir 

kitus specialistus vaiko ugdymui planuoti ir derinti; 

43.5. pastebėjęs, kad vaiko atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio 

pobūdžio išnaudojimas, suteikia vaikui reikiamą pagalbą, apie tai informuoti socialinį pedagogą ir 

progimnazijos vadovą; 

43.6. padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį; 

43.7. padėti mokiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas 

problemas; 

43.7. domėtis ir rūpintis ugdytinių sveikata, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, 

puoselėti sveiką gyvenimo būdą ir asmens higienos įgūdžius; 

43.8. kiekvieną savaitę 1 kartą organizuoti klasės valandėlę pagal patvirtintą klasių 

valandėlių tvarkaraštį. Ją fiksuoti elektroniniame dienyne; 

43.9. kartu su savo auklėtiniais dalyvauti popamokiniuose renginiuose, padėti jiems 

ruoštis; 

43.10. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymąsi, elgesį; 

43.11. nuolat peržiūrėti mokinių įvertinimus, lankomumą ir nustatyta tvarka 

informuoti mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus); 

43.12. tvarkyti lankomumo apskaitą; 

43.13. skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, analizuoti, fiksuoti pažangumo pokyčius 

pusmečio ir metinėse suvestinės; 

43.15. mokslo metų pradžioje sudaryti nustatytos formos savo klasės sąrašą, nurodant 

tikslius duomenis apie vaiko gyvenamąja vietą, kontaktinius telefono numerius, pasirinktas 

užsienio kalbas, dorinio ugdymo dalykus, turimus vaikų specialiuosius poreikius. Surinkti kitus 

reikalingus duomenis ugdymo tikslais; 



43.16. pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams: 

43.16.1. sutvarkyti elektroninį dienyną, atspausdinti ataskaitas; 

43.16.2. surašyti reikiamus duomenis į mokinio asmens bylą; 

43.16.3. domėtis savo auklėtinių, baigusių pradinio ugdymo programą ir išvykusių iš 

progimnazijos tęsti mokslą kitose mokyklose, bei baigusių pagrindinio ugdymo pirmosios 

pakopos programą, tolesnio mokymosi tęstinumu.  
 

VI. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI BUDINTIEMS 

MOKYTOJAMS 
 

44. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą 

budėjimo grafiką, kuris savavališkai nekeičiamas. 

45. Budėjimui skiriami: 

45.1. administracijos atstovas; 

45.2. mokytojai. 

46. Budėjimo postai: 

46.1. I aukšto foje; 

46.2. II aukšto foje; 

46.3. III aukšto foje; 

46.4. IV aukšto foje; 

46.5. progimnazijos valgykla; 

46.6. pradinių klasių korpuse pagal atskirą planą. 
 

47. Budintis vadovas   kontroliuoja mokytojų budėjimą. 

48. Budintis mokytojas privalo: 
 

48.1. budėjimą paskirtame budėjimo poste pradėti 10 minučių prieš pamokų pradžią; 

48.2. budėti pertraukų metu, kol pasibaigia pamokos; 

48.3. stebėti mokinius, įspėti šiukšlinančius, triukšmaujančius, besistumdančius, 

bėgiojančius mokinius; 

48.4. stebėti, kad nebūtų gadinamas progimnazijos turtas, patalpos, būtų taupoma 

elektros energija, vanduo. 

49. Budintis mokytojas: 

49.1. budėjimo metu atsako už tvarką, drausmę ir mokinių saugumą budėjimo teritorijoje; 

49.2. skubiai informuoja administraciją apie pastebėtus drausmės pažeidimus, 

nelaimingus atsitikimus; 

49.3. sudrausmina mokinius, kurie nesilaiko vidaus tvarkos mokinių taisyklių, t.y. 

šiukšlina, bėgioja progimnazijos patalpose, vartoja necenzūrinius žodžius, mušasi, skriaudžia 

kitus mokinius ir kt. 

49.4. po pamokų patikrina savo budėjimo postą ir apie esamą padėtį informuoja budintį 

vadovą. 

VII. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI BUDINTIEMS 

RENGINIUOSE 
 

50. Budėjimui renginių metu progimnazijos direktorius sudaro budinčią mokytojų grupę. 

51. Budinčios grupės nariai privalo: 

51.1. atvykti 15 min. iki renginio pradžios, budėti viso renginio metu; 

51.2. užtikrinti, kad į renginius nebūtų įleidžiami pašaliniai, apsvaigę nuo alkoholio ar 

kvaišalų asmenys; 

51.3. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų vartojami svaigalai; 

51.4. stebėti, kad nebūtų gadinamas progimnazijos turtas, patalpos; 

51.5. pasibaigus renginiui patikrinti, ar išjungti elektros prietaisai, apšvietimas, 

užsukti vandens čiaupai. 

52. Budinčios grupės nariai: 

52.1. atsako už tvarką, drausmę ir mokinių saugumą renginio metu; 

52.2. fiksuoja tvarkos pažeidimus, skubiai informuoja apie juos progimnazijos 

administraciją. 



52.3. gali naudotis progimnazijos telefonu. 

52.4. užtikrina, kad renginiai būtų baigiami ne vėliau kaip 22 val.  

 

VIII. DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAVADAVIMO TVARKA 
 

53. Mokytojo laikino nedarbingumo metu, esant galimybei, organizuojamas pamokų 

pavadavimas arba keičiamos pamokos. Nesant dalyko mokytojui pamokas pavaduoja 

direktoriaus paskirtas to dalyko specialistas arba kitas mokytojas. 

54. Kiekvienas mokytojas turi teisę vaduoti bendradarbį,: 

54.1. jei jo pamokos nesidubliuoja su vaduojamojo mokytojo pamokomis; 

54.2. jei tai leidžia jo išsilavinimas. 
 

55. Vaduojantis mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, sąžiningai sutvarkant 

dokumentus. 

56. Vaduojantis mokytojas atlieka ir kitas vaduojamojo funkcijas: budi, pateikia 

reikiamas ataskaitas ir kt. 
 

57. Savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo 

griežtai draudžiama ir laikoma šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu. 

58. Kitų progimnazijos etatinių darbuotojų vadavimas organizuojamas pagal poreikį. 

Darbuotojo skyrimas vaduoti yra įforminamas progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

IX. DARBO UŽMOKESTIS 
 

59. Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir periodiškumas nustatomas su 

darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje. 

60. Progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, mokytojų, pedagoginės 

psichologinės pagalbos funkcijas vykdančių darbuotojų, kitų darbuotojų pareiginė alga nustatoma 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir steigėjo nustatyta darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. 

61. Darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

(Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktai. 

62. Priedai ir priemokos darbuotojams skiriami direktoriaus įsakymu, vadovaujantis teisės 

aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais. 

63. Darbo užmokestis pervedamas į AB DNB banke esančias darbuotojų sąskaitas. 

Išskirtiniais atvejais galimi pervedimai į darbuotojų turimas sąskaitas kituose bankuose. 

64. Darbo užmokestis mokamas kiekvieną mėnesį du kartus. 

 

X. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR ATESTACIJA 
 

65. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, kiti darbuotojai, 

pagalbos mokiniui specialistai savo kvalifikaciją tobulina vadovaujantis progimnazijos 

direktoriaus įsakymu tvirtinama kvalifikacijos tobulinimo tvarka. 

66. Atestacija vykdoma, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro tvirtinama tvarka. 

 

XI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS 
 

67. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio 

darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės: 

67.1. progimnazijos direktoriaus padėka; 

67.2. piniginis priedas prie atlyginimo. 

68. Paskatinimai skiriami vieną kartą per metus. 

69. Pasiūlymus dėl progimnazijos darbuotojo visų metų eigoje gali teikti visi 

progimnazijos bendruomenės nariai, teikdami savo pasiūlymus progimnazijos direktoriui arba 

mokyklos tarybai, pasiūlyme nurodomas darbuotojas, kurį siūloma skatinti, jo darbai, charakterio 

savybės ar kitos aplinkybės, už kurias, siūlančiojo nuomone, paskatinimas turėtų būti skiriamas. 

70. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki paskatinimų paskyrimo dienos mokyklos taryba 



įvertina pasiūlymus ir perduoda sąrašą progimnazijos direktoriui. 

71. Paskatinimus pateiktame sąraše nurodytiems darbuotojams įsakymu paskiria 

progimnazijos direktorius. 

72. Materialinis skatinimas skiriamas atsižvelgus į finansines progimnazijos galimybes. 

73. Ypatingais atvejais paskatinimas darbuotojui gali būti skiriamas jų garbingų jubiliejų 

progomis, progimnazijos veiklos jubiliejų progomis ir kt. 

73.1. nusprendus darbuotoją skatinti švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo raštu, 

rašomas prašymas švietimo, kultūros ir sporto skyriui, išsamiai aprašant darbuotojo nuopelnus; 

74. Darbuotojas negali būti skatinamas, jeigu turi galiojančią drausminę nuobaudą. 

 

XII. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ 
 

75. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose progimnazijos 

dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą, darbo funkcijų 

neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų progimnazijos administracijos nurodymų nevykdymą. 

76. Be LR darbo kodekse įvardintų bendrųjų atvejų, kai darbo drausmės pažeidimas 

pripažįstamas šiurkščiu, šiurkščiais laikomi ir šie darbo tvarkos pažeidimai: 
 

76.1. smurto  ar prievartos prieš progimnazijos bendruomenės narį ar progimnazijos svečią  

panaudojimas; 

76.2. tyčinis veiklos ir kitų dokumentų sunaikinimas, pradanginimas ar jų duomenų klastojimas; 

76.3. amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis progimnazijos vadovų, 

mokytojų, specialistų, aptarnaujančio personalo elgesys ne darbo metu. 

77. Drausminė atsakomybė taikoma laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos. 

78. Materialinės atsakomybės taikymo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai. 

79. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos su progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoju administracijos ir ūkio reikalams, bibliotekos ir skaityklos vedėjais, asmenimis, 

kuriems perduodamos progimnazijos materialinės vertybės. 

80. Sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartį, nustatoma, už kokias materialines 

vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima 

darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų. 
 

XIII. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
 

81. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuoti teisės aktuose ir specialiuose 

progimnazijos vidiniuose dokumentuose: saugos ir sveikatos instrukcijose bei kt. Su šiomis 

instrukcijomis darbuotojai supažindinami pirmą darbo dieną prieš darbą. 

82. Įvykus nelaimingam atsitikimui, darbuotojas privalo pranešti progimnazijos 

administracijai, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą arba iškvieti greitąją pagalbą ir iki tyrimo 

pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia 

pavojaus kitų asmenų saugumui ar gyvybei. 

83. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant 

pačiam arba per kitus asmenis pranešti progimnazijos administracijai apie atsitikimą ir jo 

aplinkybes. 

84. Darbuotojai privalo reguliariai pasitikrinti sveikatą ir pateikti asmens sveikatos pasą. 

85. Esant ypatingoms aplinkybėms (darbuotojui pateikus riboto darbingumo pažymėjimą, 

kilus pagrįstų abejonių dėl darbuotojo sveikatos būklės) progimnazijos direktorius, siekdamas 

užtikrinti visų progimnazijos bendruomenės narių interesų apsaugą užtikrinančią saugią darbo 

aplinką, darbuotoją gali įpareigoti neeilinį pakartotinį sveikatos patikrinimą. 

86. Turizmo renginiai mokiniams organizuojami vadovaujantis progimnazijos turizmo 

renginių organizavimo tvarkos aprašu, tvirtinamu progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

XIV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

87. Sveikatos priežiūrą mokykloje vykdo visuomenės sveikatos biuro specialistė 

teisės aktų nustatyta tvarka. 



88. Mokytojai, kabinetų vadovai privalo užtikrinti mokymo patalpose tvarką, vėdinimą, 

suolų markiruotę. 

89. Mokytojai turi reikalauti, kad mokiniai sėdėtų taisyklingai, kad sėdėjimo vieta atitiktų 

mokinių ūgį ir regėjimą. 

90. Įvykus nelaimingam atsitikimui visuomenės sveikatos specialistė suteikia pirmąją 

pagalbą, jai nesant, klasės vadovas ar mokytojas privalo suteikti mokiniui pirmąją pagalbą, esant 

reikalui, pasirūpinti pristatymu į gydymo įstaigą, informuoti administraciją ir tėvus. 

 

XV. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 

91. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai įvardijami, jos nutraukimo procedūros 

vykdomos vadovaujantis LR darbo kodekso reikalavimais. 

92. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi priduoti jam išduotą materialųjį turtą: 

mokymo priemones, vaizdo ir garso įrangą, bei kt. inventorių, knygas, vadovėlius, asmenines 

saugos priemones, darbuotojo pažymėjimą. 

 

XVI. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS 
 

93. Darbo ginčai sprendžiami teisės aktuose nustatyta tvarka. 

94. Darbo ginčų komisija sudaroma iš keturių narių: dviejų darbdavio ir dviejų darbuotojų 

atstovų. 

95. Komisijos nariai skiriami (renkami) dvejų metų laikotarpiui. 

96. Klausimas dėl naujų komisijos narių paskyrimo (išrinkimo) turi būti išspręstas likus ne 

mažiau kaip vienai savaitei iki paskyrimo (išrinkimo) laikotarpio pabaigos. 

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

97. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

98. Taisyklės taikomos visiems progimnazijos darbuotojams. 

99. Taisyklės skelbiamos progimnazijos interneto tinklalapyje. 
 _______________________  

 


