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PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. 

įsakymu Nr. V-119 

 

PRITARTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“  

darbo tarybos 2017 m. gruodžio 28 d.        

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. P8-3) 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ 

 VIDAUS IR  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ (toliau vadinama – Mokykla) vidaus ir darbo 

tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Mokyklos vidaus darbo tvarką, nustato 

bendrąsias darbuotojų pareigas ir teises bei atsakomybę. Be šių Taisyklių, darbuotojų teises ir 

pareigas reguliuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, higienos 

norma ir įsakymai. 

2. Šios Taisyklės privalomos visiems Mokyklos darbuotojams. 

3. Sudarant darbo sutartį, Mokyklos vadovas (jo įgaliotas asmuo) supažindina priimamą 

dirbti asmenį su Taisyklėmis pasirašytinai. 

4.Tai vietinis norminis teisės aktas, nustatantis įstaigos darbo tvarką, reglamentuojantis 

darbuotojų kolektyvo narių ir įstaigos tarpusavio santykius darbo procese, nustatantis įstaigos 

vidaus tvarką, įtakojančią įstaigos darbuotojų elgesį, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai. Jų 

tikslas – daryti įtaką darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesiui, kad gerėtų jų ir Mokyklos 

bendruomenės narių santykiai, darbo kokybė. 

5. Mokykla vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo funkcijas, 

vaikų, sergančių dažnomis kvėpavimo takų ligomis, sveikatos reabilitaciją. Vaikai ugdomi lietuvių 

kalba. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,    

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Mokyklos nuostatais ir šiomis 

taisyklėmis. 

6. Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami demokratiškumo, 

sąžiningumo, abipusio pasitikėjimo, lygiateisiškumo principais, geranorišku bendradarbiavimu, 

atsakinga pažiūra į pareigų atlikimą ir laukiamą rezultatą, asmenine atsakomybe kompetencijos 

ribose. 
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7. Taisyklės yra reglamentuojantis dokumentas, kuris apibrėžia darbo santykių principus ir 

elgesio normas tarp Mokyklos vadovų, pedagogų, kitų darbuotojų, ugdytinių, jų tėvų (globėjų).  

8.Taisyklės užtikrina darbo įstatymų laikymąsi, teisingą darbo organizavimą, saugių darbo 

sąlygų sukūrimą, visišką bei racionalų darbo laiko išnaudojimą, kokybišką paslaugų teikimą. Šio 

reglamento nuostatos yra privalomos kiekvienam darbuotojui. 

9. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartys, pareigybės aprašymai, saugos darbe  

instrukcijos, higienos norma. 

10. Asmuo, priimamas dirbti Mokykloje, supažindinamas su Taisyklėmis, pareigybės 

aprašymais, saugos darbe instrukcijomis. Asmeniui sutikus dirbti, bei jam ir darbdaviui pasirašius 

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

šiuose aktuose. 

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

Mokyklos direktorius. 

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI 

 

1. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams: 

1.1. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia steigėjas. 

1.2. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Klaipėdos miesto savivaldybės Merui. 

1.3. Direktorius turi pavaduotoją ugdymui ir pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams. 

 Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Mokyklos veiklą tiesiogiai arba per 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams. 

1.4. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui, pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams 

konkurso būdu skiria  Mokyklos direktorius. Mokyklos  direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba  

pavaduotojas  ūkio ir bendriesiems klausimams nesant direktoriui eina jo pareigas.  

1.5. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ugdymo programų 

vykdymą, inicijuoja individualių, specialiųjų ugdymo programų, projektų, teminių savaičių 

rengimą, teikia profesinę pagalbą pedagogams, vykdo ugdomojo proceso stebėseną, inspektavimą, 

priežiūrą ir kt. vadovaudamasis pareiginiu aprašymu. Atsako už vaikų parengimą mokyklai, už 

metodinės, ugdomosios veiklos organizavimą bei priežiūrą, jo pareigybės aprašyme iškeltų 

uždavinių ir nustatytų funkcijų vykdymą. Jis vadovauja pedagoginiams darbuotojams 

1.6. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams organizuoja Mokyklos 

ūkinę veiklą, užtikrina tinkamą, saugią ugdymo, darbo aplinką, vadovaujasi pareiginiu aprašymu. 
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Atsako už materialinių vertybių įsigijimą ir saugojimą, pastato priežiūrą, užtikrina saugias ir sveikas 

darbo sąlygas, atsako už sanitarinį-higieninį patalpų stovį, prieš epideminį režimą, vaikų sveikatos 

apsaugą, maitinimą, tvarkingą inventoriaus ir kiemo įrenginių būklę, įstaigos funkcionalumą.  Jis 

vadovauja ūkiniam sektoriui. 

1.7. Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus.  

2. Patekti į Mokyklos patalpas ne darbo metu galima tik ypatingu atveju,  apie atvykimą 

pranešus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams, žymint tam skirtame žurnale. Patalpos, 

vakare įjungiant signalizaciją ir atjungiant signalizaciją ryte, priduodamos apsaugos tarnybai 

kiekvieną darbo  dieną budinčio administracijos, ar maisto bloko  darbuotojo, įvedus pulte asmeninį 

patvirtintą apsaugos tarnyboje kodą. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS STRUKTŪRA, ADMINISTRACIJOS PAREIGOS 

 

1. Mokyklos struktūra: 

1.1. Mokyklos organizacinę struktūrą tvirtina mokyklos direktorius įsakymu (pridedamas 

priedas Nr. 1). Įstaiga bendro tipo,  specializuota – skirta vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo 

takų ligomis. Tėvų raštišku sutikimu, pagal šeimos gydytojo rekomendacijas, atliekamos 

fizioterapinės ir kitos medicininės procedūros, masažai vaiko sveikatai atstatyti. 

1.2. Pareigybių sąrašą nustato Mokyklos steigėjas ir tvirtina direktorius įsakymu. 

Didžiausią Mokyklai leistiną pareigybių skaičių nustato Mokyklos steigėjas, mokytojų, auklėtojų 

skaičių lemia grupių komplektų (jų darbo laikas) ir vaikų skaičius. Direktorius iki mokslo metų 

pradžios patvirtina įstaigos etatų sąrašą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir švietimo 

skyriaus patvirtintą grupių skaičių, jų darbo laiką (modelius) ir sudaro darbuotojų tarifikacijos 

sąrašus, nustato darbo krūvį. 

2. Etatai mažinami, nauji steigiami patvirtinus miesto savivaldybės tarybai ar švietimo 

skyriui. 

3. Mokyklos vadovaujančių darbuotojų administraciją sudaro direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

4. Mokyklos direktorių komandiruočių, stažuočių, atostogų ar ligos metu vaduoja ir 

nustatytas funkcijas vykdo pagal pareigybės aprašymą direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba 

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

5. Mokyklos vadovai planuoja ir organizuoja ugdomąjį procesą, prižiūri jo eigą, vertina 

rezultatus, numato būdus jo tobulinimui, sudaro sąlygas pedagogų kvalifikacijos kėlimui, gerosios 
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darbo patirties sklaidai, reikalauja griežtos darbo drausmės laikymosi, formuoja darbo kolektyvą, 

vykdo priežiūrą ir fiksuoja rezultatus. 

6. Centralizuotos apskaitos tvarkytojas – BĮCAS (biudžetinių įstaigų centralizuotos 

apskaitos skyrius) vykdo įstaigos finansinę veiklą: organizuoja buhalterinę apskaitą ir buhalterinės  

dokumentacijos tvarkymą, savalaikiai atsiskaito su mokesčių inspekcija, valstybinio socialinio 

draudimo įstaiga, savivaldybės finansų skyriumi, bankais ir tiekėjais, teisingai veda darbo 

užmokesčio apskaitą, tėvų mokesčių apskaitą ir kt. funkcijas numatytas buhalterinės apskaitos 

tvarkymo 2013-11-28  sutartyje Nr. 1. 

7. Lopšelio-darželio „Giliukas“ specialistas apskaitai surenka ir perduoda įstaigos 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centralizuotam apskaitos tvarkymo skyriui 

dokumentus nustatytais terminais. Specialistas apskaitai vykdo pareigines funkcijas pagal 

pareigybės aprašą. 

8. Sveikatos priežiūros specialistas – masažuotojas atsako už vaikų sveikatos atstatymą 

reabilitacinėmis priemonėmis, masažais. Vykdo pareigines funkcijas pagal pareigybės aprašą. 

9. Mokyklos savivaldą sudaro: Mokyklos darbo taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, 

Mokyklos tėvų taryba ir direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių veiklą reglamentuoja 

Mokyklos nuostatai ar švietimo teisiniai dokumentai. 

10. Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis ir įteisinti visuomenines nepolitines ir 

profesines organizacijas. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, specialisto, mokytojų, auklėtojų, logopedo, 

masažuotojo, raštinės administratoriaus, virėjų, aptarnaujančio personalo, darbininkų, techninių 

darbuotojų funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti 

pareigybės aprašymai ir instrukcijos, veiklos organizavimo planai. 

2. Mokyklos darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir už kokybišką 

savo darbo atlikimą. 

3. Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi metiniu  veiklos planu, kurią rengia 

darbo grupė. Parengta metinį veiklos planą suderinama su Mokytojų taryba, jai pritaria Mokyklos 

darbo taryba, ir tvirtina Mokyklos direktorius įsakymu metų pradžioje. 

4. Mokyklos direktorius apie metinės veiklos plano  įvykdymą skelbia mokyklos 

internetinėje svetainėje iki sekančių metų birželio 10 d. 
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5. Mokyklos direktorius veiklos metinę ataskaitą pateikia Mokyklos susirinkime, 

savivaldybei sekančių metų sausio–kovo mėnesį. 

6. Mokyklos veiklos klausimai svarstomi administracijos pasitarimuose, kurie vyksta vieną 

kartą per mėnesį. Esant būtinybei Mokyklos direktorius gali šaukti ir neeilinius pasitarimus. 

Administracijos pasitarimuose dalyvauja administracijos nariai ir sveikatos priežiūros specialistai, 

tačiau į juos gali būti kviečiami ir kiti Mokyklos darbuotojai. Pasitarimams vadovauja Mokyklos 

direktorius, o jam nesant, jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

7. Pasiūlymus dėl Mokyklos veiklos žodžiu ar raštu pavaduotojams  arba tiesiogiai 

direktoriui gali pateikti kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys. 

8. Mokykloje ugdymas organizuojamas pagal šias programas: 

8.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa; 

8.2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa; 

8.3. Neformaliosios vaikų švietimo programos: „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo 

programa“, „Kūno kultūros programa“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo programa 

– „Kurdamas auginu save“, ikimokyklinio stebėjimų ir eksperimentavimo ugdymo programa –

„Pažinimo kelias“.  

9. Vaikų ugdymas grindžiamas tautiškumo, humaniškumo, demokratiškumo, visuminio 

integralumo, diferencijavimo, konfidencialumo, individualumo, tęstinumo, grįžtamojo ryšio 

principais. 

10. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai mokslo metų pradžioje sudaro 

metinius ugdymo  planus, kuriuos patvirtina direktorius. Mokykla  iki mokslo metų pradžios 

pasirašo sutartis su ugdytinių tėvais. 

11. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių ugdomoji veikla planuojama vienai 

ar dviem savaitėms, organizuojama laikantis dienos ritmo ir salių, kabinetų užimtumo grafiko, 

medicininių procedūrų paskirimų . 

12. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangą ir pasiekimus vertina ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai, meninio ugdymo mokytojas,  neformaliojo ugdymo mokytojai, logopedas ugdomųjų 

metų  pradžioje ir pabaigoje. Išvados fiksuojamos vaiko pasiekimų aplanke. 

13. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, vadovaudamasis Priešmokyklinio ugdymo 

standartu, pasiekimus fiksuoja mokslo metų pradžioje ir pabaigoje vaiko pasiekimų apraše. Vaikų 

pažangos ir pasiekimų rezultatai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose. 

14. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagogai kartu su vaikais sudaro grupės  

elgesio taisykles, budėjimo tvarką ir eiliškumą. 
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15. Pedagogai atsako už tvarką ir darbo organizavimą grupėse, kitose patalpose, lauke, 

vaikų, saugumą. 

16. Už vaikų  mitybos higieną, valgymo kultūrą grupėse, maitinimo organizavimą, 

lankomumo  apskaitą atsako grupės auklėtojas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

Auklėtojas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas kiekvieną dieną veda vaikų lankomumo 

apskaitą. Perduoda atsakingam darbuotojui už vaikų lankomumo apskaitą pasirašytinai vaikų 

skaičių grupėje iki 9 val. Sužino iš tėvų vaikų skaičiaus lankomumo pasikeitimus sekančiai dienai, 

prieš šventines dienas  ir perduoda  atsakingam darbuotojui už vaikų lankomumo apskaitą. 

Kiekvieną dieną išsiaiškina vaikų nelankymo  priežastis. 

17. Už vaikų lankomumo apskaitos tikslumą atsako grupės auklėtojas ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną grupės auklėtojas, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas iki 13 val. užpildo vaikų lankymo apskaitos žiniaraštį, patikrina lankomumą 

pagal Mokyklos lankomumo dienyną ir pateikia specialistui apskaitai patikrinti, po to  suderinus su 

direktoriumi ( pristato patikrinimui  grupės dienyną, paaiškina priežastis dėl grupės nesavalaikio 

tėvų mokesčio  mokėjimo už darželį, vaikų nelankymo ). 

18. Pedagogai veda grupės, salės žaislų, ugdymo priemonių apskaitą, juos registruoja 

sąsiuvinyje ir laiko grupėje, kitoje darbo vietoje, jei dirba ne grupėje. Parodo inventorizacijos, 

nurašymo metu komisijai susidėvėjusius, sulūžusius žaislus, priemones netinkamus naudojimui 

atrenka dėl nurašymo. Negalėdamas parodyti daikto, rašo paaiškinimą direktoriaus vardu. 

19. Vaiko tėvai (globėjai), jeigu netrukdo ugdymo procesui, gali dalyvauti grupės veikloje, 

padėti auklėtojai, stebėti savo vaiką, siūlyti idėjas veiklos planavimui, teikti pasiūlymus dėl darbo 

tobulinimo. 

20. Mokesčius už darželį tėvai (globėjai) sumoka už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 

25 dienos banke, pašte arba internetiniu pavedimu. 

21. Darbuotojų savo atsineštus ir darbe naudojamus daiktus registruoja direktoriaus 

pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pateiktame „Asmeninių daiktų naudojamų darbo 

vietoje“ sąraše, sudaro su darbuotojais panaudos sutartis vieneriems metams. 

22. Ne darbo dienos – šeštadieniai ir sekmadieniai, Vyriausybės numatytos švenčių dienos, 

darbuotojų asmeninės (apmokamos ir neapmokamos) atostogos. 

23. Salių, saugaus eismo, ugdymo(si), neformaliojo ugdymo(si) kambarių  užimtumo 

tvarkaraščiai sudaromi iki rugsėjo 5 d., esant reikalui keičiami, tvirtinami mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 
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V SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMAS IR IŠVYKIMAS IŠ MOKYKLOS,  

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

 

1. Į Mokyklą vaikas priimamas vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka. 

2. Prašymai dėl vaikų priėmimo į grupes užregistruojami vieno iš tėvų ( globėjų, rūpintojų) 

informacinėje sistemoje, esančioje Savivaldybės interneto tinklapyje (www.klaipėda.lt), užpildo 

elektroninį prašymą dėl vaiko priėmimo. 

3. Vaikų priėmimas į grupes įteisinamas, patvirtinus vaiko priėmimą informacinėje 

sistemoje ir įvertinus priėmimo dokumentus, vaiko priėmimas įstaigoje įforminamas dvišale - vieno 

iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio „Giliukas“  mokymo sutartimi konkrečios ugdymo 

programos laikotarpiui ( ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo). 

4. Tęsiant vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje „Giliukas“ pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikia rašytinį prašymą, kuris įregistruojamas 

įstaigos prašymų registracijos žurnale, sudaroma ugdymo sutartis 1 metams, priešmokyklinio 

amžiaus vaikas įrašomas į mokinių abėcėlinį žurnalą. 

5. Ugdymo grupės formuojamos iki rugsėjo 1 dienos iš to paties amžiaus vaikų: lopšelio 

grupėse nuo 2 metų iki 3 metų – ne daugiau 15 lankančių  vaikų, darželio grupėse (3–5m.) – ne 

daugiau 20 lankančių  vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupėse ne daugiau 20 vaikų (5–6 m.). 

Vaikai priimami, esant laisvoms vietoms, visus metus. 

6. Vaikus iš darželio gali pasiimti tėvai (globėjai) bei jų raštišku  įgaliojimu nurodyti 

asmenys ne jaunesni kaip 14 metų. Atiduoti vaikus nepažįstamiems ar neblaiviems, apsvaigusiems 

asmenims draudžiama. 

 

VI SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS 

 

1. Mokyklos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) įsakymu 

paskirtas jį pavaduoti direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba direktoriaus pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, pasirašo įsakymus bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, 

įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams.   

2. Įsakymus finansų klausimais pasirašo Mokyklos direktorius, o jam nesant parašo teisę 

turintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams. Ant finansinių dokumentų dedamas Mokyklos herbinis antspaudas. 

3. Įsakymus, ataskaitas ir kitus dokumentus gali ruošti ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams kiti darbuotojai, kurie apie 

http://www.klaipėda.lt/


8 

 

dokumento rengimą pažymi raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka, tačiau dokumentus pasirašo 

direktorius. Ant įsakymų antspaudas nededamas. 

4. Finansinius dokumentus direktoriui nesant gali pasirašyti tik parašo teisę turintis 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar  direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams.  

5. Mokyklos direktorius įsakymu patvirtina darbuotojų sąrašą, kurie gali pasirašyti 

apskaitos dokumentuose. 

6. Dokumentų kopijos tvirtinamos spaudu „KOPIJA TIKRA“. Dokumentų kopijas tvirtina 

raštinės administratorius. 

 

VII SKYRIUS 

VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS 

 

1. Mokykloje nurodymai arba sprendimai įforminami direktoriaus įsakymu, rezoliucija 

arba kitokia rašytine ar žodine forma. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus 

pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams nurodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu arba 

rezoliucijomis ant gaunamų dokumentų. 

2. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra 

asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą. 

3. Atlikus užduotį, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi pasirašytinai susipažinti su 

vykdymo rezultatais. 

4. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu 

(drausminiu) nusižengimu, apie ką atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį 

vadovą. 

 

VIII SKYRIUS 

DOKUMENTŲ TVARKYMAS 

 

1. Mokyklos dokumentus registruoja ir raštvedybą tvarko Mokyklos raštinės 

administratorius pagal kiekvienais metais patvirtintą metinį dokumentų planą. Mokykla vykdo 

darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką patvirtintą Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

2. Mokyklos elektroniniu paštu gautu  laiškus raštinės administratorius gavimo dieną 

persiunčia direktoriui. 

3. Mokyklos darbuotojai, tiesiogiai ir iš kitų institucijų ir organizacijų gavę Mokyklai 

adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo persiųsti raštinės administratoriui užregistruoti. 

4. Darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą į šiuo paštu gautus laiškus ar 

kitokio pobūdžio pranešimus, atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją negali 
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vienasmeniškai priimti sprendimo dėl atsakymo, apie tai privalo informuoti kuruojantį direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui ar direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

5. Raštinės administratorius gautus dokumentus tą pačią dieną bet ne vėliau kaip  kitą 

darbo dieną pateikia Mokyklos direktoriui, o jam nesant – jį pavaduojančiam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui ar direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams. 

6. Mokyklos direktorius arba jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas, susipažinęs su 

dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją(us), dokumente keliamo klausimo 

sprendimo būdą, užduoties įvykdymo terminą ir perduoda raštinės administratoriui. 

7. Raštinės administratorius tą pačią dieną dokumentus perduoda rezoliucijoje nurodytiems 

vykdytojams. 

8. Pasibaigus mokslo metams dokumentai ruošiami archyvavimui, ir ne vėliau kaip po 

metų atiduodami į Mokyklos archyvą. Už dokumentų archyvavimą, saugojimą atsakingas raštinės 

administratorius. 

 

IX SKYRIUS 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR ARCHYVO TVARKYMAS 

 

1. Mokyklos archyvą tvarko raštinės administratorius Lietuvos archyvų departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

2. Dokumentai segami į bylas, kurias tvarko, raštinės administratorius ir kiekvieną rudenį 

atitinkamai parengtus dokumentus už paskesnius mokslo metus padeda į archyvą. 

3. Atrinkti naikintini dokumentai sukarpomi smulkintuvu prieš tai surašius dokumentų 

naikinimo aktą ir jį suderinus su steigėju. 

 

X SKYRIUS 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS, 

JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS 

 

1. Visuomenės informavimu apie Mokyklos veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi 

Mokyklos direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie Mokyklos veiklą teikimą žiniasklaidai, 

Mokyklos steigėjui, veiklos aprašo skelbimą internete. 

2. Interesantus direktorius priima bet kuriuo laiku darbo metu jeigu neveda pasitarimo, 

nevykdo stebėsenos ir/ ar iš anksto susitarus.  

3. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, specialistas apskaitai,  raštinės administratorius, 

priešmokyklinių grupių pedagogai,  grupių auklėtojai ar administracijos darbuotojai, masažuotojas. 
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4. Mokyklos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti 

mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, pagal kompetenciją jiems 

padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas išspręsti interesanto problemos, jis turi 

nurodyti kitą Mokyklos darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą. 

5. Mokyklos administracija tiria darbuotojų ir gyventojų prašymus, pareiškimus ir skundus, 

imasi priemonių trūkumams darbe pašalinti. Vykdo „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų 

aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles“ patvirtintas 2017-11-15 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 933. 

 

XI SKYRIUS 

MOKYKLOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

1. Mokykla organizuoja kultūrinius renginius vaikams, konferencijas, seminarus 

pedagogams, susirinkimus: 

1.1. Bendruomenės susirinkimai organizuojami du kartus per metus, pedagogų tarybos 

posėdžiai – 3 kartus per metus, metodinės tarybos posėdžiai – 3 kartus per metus. Visuotiniai tėvų 

susirinkimai – 2 kartus per metus. 

1.2. Už šių renginių darbotvarkę, laiką, kviečiamus asmenis yra atsakingas renginį 

organizuojantis Mokyklos darbuotojas gavęs žodinį direktoriaus leidimą.  

1.3. Šie renginiai nelaikomi darbuotojų darbo viršvalandžiais.  

1.4. Darbuotojų dalyvavimas susirinkimuose ir posėdžiuose būtinas, išskyrus pateisinamus 

atvejus. Susirinkimai vyksta užtikrinant vaikų saugumą, paliekant budinčius darbuotojus vaikų 

miego metu,  arba po darbo. 

1.5. Edukaciniai renginiai organizuojami vadovaujantis „Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“ ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pramoginių-edukacinių 

renginių organizavimo tvarka“, patvirtinta Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

2. Vaikų turizmo renginiai organizuojami vadovaujantis „Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka“, 

patvirtinta Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

2.1. Išvykas, ekskursijas, žygius vaikų pažintiniais tikslais organizuoja ir sudaro programą 

pedagogai.  

2.2. Ekskursijos organizuojamos pateikus direktoriui prašymą, užpildžius leidimą leisti 

organizuoti išvyką, ekskursiją, žygį. Leidime įrašoma ekskursijos, žygio programa, vykstančių 

vaikų sąrašas, sveikatingumo grupė  bei kiti būtini punktai. Direktoriaus įsakymu skiriami atsakingi 
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darbuotojai vaikų saugumui užtikrinti išvykų, ekskursijų, žygių metu, išduodamas leidimas 

patvirtintas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

XII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ  

IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

 

1. Mokyklos ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi, kai šalys 

susitarė dėl būtinų darbo sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietė, darbo funkcijų (t. y. dėl tam tikros 

profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų) ir darbo apmokėjimo. Darbo 

sutartis sudaroma ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, iki darbuotojui pradedant dirbti.  

2. Sudarydama darbo sutartį, Mokykla supažindina priimamą dirbti asmenį su jo būsimo 

darbo sąlygomis, darbo sutartimi, kitais darbovietėje galiojančiais lokaliniais aktais, taisyklėmis ir 

aprašais. 

 3. Mokykla pareikalauja, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. 

4. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu 

pasirengimu, sveikatos būkle, teisėmis į papildomas ar tikslines atostogas (pvz., auginant 

mažamečius vaikus ar neįgalų vaiką ir t.t.), mokestines nuolaidas (pvz., papildomas 

neapmokestinamas pajamų dydis ar kt.) priimamasis pateikia Mokyklai išsimokslinimą, profesinį 

pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, savo nepilnamečių vaikų gimimo 

liudijimus , o nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų – gimimo liudijimą, mokyklos, 

kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei 

vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. Mokykla gali pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų 

dokumentų. 

5. Darbuotojas neturi teisės be Mokyklos ar jos įgalioto asmens sutikimo savo darbą 

pavesti kitam asmeniui. 

6. Perkelti darbuotoją į kitą nuolatinį darbą galima tik esant išankstiniam raštiškam 

darbuotojo sutikimui. 

7. Kai keičiama darbo organizavimas, taip pat kitais veiklos funkcionalumo užtikrinimo 

būtinumo atvejais Mokykla turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka 

dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis nustatytos darbo sutarties 

nutraukimo tvarkos. 

8. Mokykla turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į kitą darbą toje pačioje 

įstaigoje, kai reikia užtikrinti įstaigos funkcionalumą susirgus ar dėl kitų priežasčių kitam 

darbuotojui neatvykus į darbą, kai reikia užkirsti kelią gaivalinei nelaimei ar gamybinei avarijai, ją 
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likviduoti arba nedelsiant pašalinti jos padarinius, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, gesinti 

gaisrą ir kitais ypatingais iš anksto nenumatytais atvejais, paliekant pirmesnį vidutinį darbo 

užmokestį. Draudžiama perkelti darbuotoją į tokį darbą, kuris neleistinas dėl jo sveikatos būklės. 

9. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. 

Darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena.  

10. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti 

dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, 

užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo – 

priėmimo aktus tvirtina Mokyklos direktorius.  

 

XIII SKYRIUS 

BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

 

1. Mokyklos darbuotojai privalo: 

1.1. dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės (nustatytos darbo 

laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, naudoti darbo priemones tik darbo funkcijoms vykdyti 

ir t.t.); 

1.2. atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai, laikytis technologinės 

drausmės; 

1.3. vykdyti Mokyklos vadovybės ir savo tiesioginio vadovo teisėtus nurodymus ir 

pavedimus, nustatytus darbo sutartyse;  

1.4. operatyviai, kompetentingai ir dėmesingai spręsti užsakovų, klientų klausimus, 

bendrauti su jais mandagiai; 

1.5. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų 

reikalavimų, nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai, tausoti savąją; 

1.6. saugoti Mokyklos veiklos paslaptis; 

1.7. laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos; 

1.8. efektyviai naudoti įrenginius, ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas, elektros 

energiją bei kitus materialinius išteklius; nesinaudoti ir neleisti naudotis su darbu susijusia 

informacija kitokia tvarka ir mastu, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai; 

1.9. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų; 

1.10. atlyginti dėl darbuotojo kaltės Mokyklai padarytus nuostolius sugadinus ar praradus 

įrankius, medžiagas, spec. aprangą ir kitą padarytą žalą; 

1.11. nenaudoti, nekopijuoti, nediegti, nesiųsti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios 

kompiuterinės programinės įrangos ir autorių teises pažeidžiančių kūrinių; 
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1.12. vykdyti pareiginių nuostatų reikalavimus; 

1.13. kvalifikacijos kėlimo metu laikytis akademinės drausmės reikalavimų. 

2. Mokyklos darbuotojai turi teisę: 

2.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 

2.2. tobulinti kvalifikaciją Mokyklos lėšomis pagal nustatytą tvarką; 

2.3. naudotis Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis; 

2.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus, premijas nustatyta tvarka; 

2.5. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis; 

2.6. reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui 

priemonės; 

2.7. gauti iš Mokyklos informaciją, susijusią su jo darbo santykiais; 

2.8. kreiptis žodžiu ir raštu į Mokyklos administraciją darbo sutarties klausimais. 

 

XIX SKYRIUS 

MOKYKLOS PAREIGOS IR TEISĖS 

 

1. Mokykla privalo: 

1.1. tinkamai ir laikydamasi darbo ir poilsio režimo reikalavimų, organizuoti darbuotojų 

darbą; 

1.2. laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės 

aktų reikalavimų; 

1.3. rūpintis darbuotojų poreikiais, gerbti šeimyninius įsipareigojimus; 

1.4. suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatytą darbą; 

1.5. instruktuoti darbuotoją saugos ir sveikatos klausimais; 

1.6. teikti darbuotojams informaciją apie jų darbo užmokestį ir darbo laiką teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

1.7. užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą; 

2. Mokykla turi teisę: 

2.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi Darbo kodekso, darbo tvarkos taisyklių, darbo bei 

technologinių procesų ir kitų norminių teisės aktų nustatytų normų; 

2.2. leisti įsakymus dėl darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos; 

2.3. įspėti darbuotojus, pažeidusius darbo drausmę, darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus, kuriuos jie privalo vykdyti, ir atleisti juos įstatymų nustatyta tvarka; 

2.4. nustatyta tvarka reikalauti iš darbuotojų atlyginti pažeidimu padarytą žalą Mokyklai; 
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2.5. nušalinti darbuotoją nuo darbo, jei jis darbo vietoje ar darbo metu yra neblaivus, 

apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar Mokyklos įgaliotiems asmenims kyla 

įtarimas apie darbuotojo apsvaigimą, o darbuotojas atsisako būti patikrintas dėl neblaivumo ar 

apsvaigimo. 

2.6. vertinti darbuotojus. 

 

X SKYRIUS 

DARBO LAIKAS  IR POILSIO LAIKAS 

 

1. Mokykloje nustatytas darbo laiko režimas: 

1.1. penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis; 

1.2. mėnesio suminė darbo laiko apskaita (pedagogams, grupes aptarnaujančiam 

personalui, virėjoms). 

1.3. administracijai, aptarnaujančiam personalui švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė 

sutrumpinama viena valanda. Sutrumpintu darbo laiku dirbantiems pedagogams, logopedui, 

masažuotojui prieš šventes darbo laikas netrumpinamas; 

2. Darbo laikas yra 40 valandų per savaitę, išskyrus atvejus, kai jis nustatomas: 

2.1.Sutrumpintas darbo laikas dėl darbų pobūdžio, susijusio su didesne protine, emocine 

įtampa – tokių darbuotojų, darbo laikas nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu. 

2.2. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet 

atliekančių pagrindinę ir papildomą darbo funkcijas, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 

12 valandų ir 60 valandų darbo savaitės trukmė. 

2.3 .Administracijos Darbo laiko pradžia – 8.00 val., pabaiga – 16.30 val., jei ko kito 

nenumato darbo grafikas. 

2.4. Pietų pertraukos trukmė – 0,5 val. (nuo 12.00 val. iki 12.30 val.), jei ko kito nenumato 

darbo grafikas. 

3. Mokyklos darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas, remiantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais: 

3.1. Pedagogams nustatoma 36 val. savaitė: 33 val. per savaitę skiriamos tiesioginiam 

darbui su vaikais ir 3 val. per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais, mėnesio suminė darbo 

apskaita.   

3.2. Meninio ugdymo ir neformaliojo ugdymo mokytojui nustatomos 26 valandos per 

savaitę: 24 val. per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 2 val. per savaitę 
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netiesioginiam darbui su vaikais; logopedui nustatoma 27 val. per savaitę: 22 val. skiriamos 

tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 val. per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais 

3.3. Aptarnaujančiam grupes personalui, virėjoms, nustatoma 40 val. savaitė, mėnesio 

suminė darbo apskaita. Ne grupėse dirbantis personalas, darbininkai dirba po 8 val. kiekvieną darbo 

dieną – 40 val. savaitėje pagal darbo grafiką. 

3.4. Masažuotojui nustatomas 38 val. darbo savaitė. 

4. Vasaros laikotarpiu, kai  įstaiga uždaroma pagal Švietimo skyriaus vedėjo įsakymą  arba 

pagal įstaigos direktoriaus įsakymą, jei tokį atvejį numato steigėjas, pasiruošimui kitiems mokslo 

metams, taupant biudžetines lėšas, personalas grįžęs po kasmetinių atostogų, nesant vaikų, dirba 

pakeitus darbo pobūdį – vykdo paruošiamuosius darbus (valymo, smulkaus remonto darbus) 

ruošiantis naujiems mokslo metams iki sugrįžta į įstaigą vaikai; 

5. Vaikų dienos ritmas nustatomas ir tvirtinamas Mokyklos direktoriaus įsakymu; 

6. Darbo ir pietų laikas: 

6.1. Visų darbuotojų darbo laiko pradžia ir darbo laiko pabaiga nurodoma darbo grafike, 

vadovaujamasi „Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbo laiko apskaitos grafikų sudarymo 

tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktoriaus įsakymu. 

6.2. Darbuotojams, dirbantiems visą darbo dieną, (išskyrus dirbančius grupėse) yra 

suteikiamos dvi papildomos poilsio pertraukėlės po 15 minučių, kurios įskaitomos į darbo laiką. 

Kavos pertraukėlė – nuo 10.00 iki 10.15 val. bei 15.00–15.15 val. 

6.3. Grupėse dirbančio personalo, virėjų pietavimo laikas neatsitraukiant nuo darbo vietos, 

įskaitant į darbo laiką, numatomas vaikų grupėse pietų metu, virėjoms – virtuvėje išdalinus pietų 

patiekalus. Kavos (15 min.), pertraukėlė suteikiama vaikų pietų miego metu neatsitraukiant nuo 

darbo vietos, įskaitant į darbo laiką. Darbuotojai, kurių darbas susijęs su ilgu buvimu įstaigoje ir 

kurie dirba vaikų maitinimo pietumis metu, turi teisę maitintis – gauti pietus iš bendros virtuvės (be 

teisės išsinešti). Kiekvienas besimaitinantis darbuotojas sumoka už maitinimąsi įstaigoje.  

Darbuotojai gali valgyti pietus pagal kiekvieną dieną pildomą žiniaraštį, atskaitant darbuotojui iš 

priskaičiuoto darbo užmokesčio pagal patvirtintą žiniaraštį ir darbuotojų maitinimo apskaitą steigėjo 

nustatyta tvarka. Darbuotojų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mokyklos darbuotojų 

maitinimo organizavimo tvarka, patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus 

įsakymu. Darbuotojų maitinimo kontrolę vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojai, 

sandėlininkas, apskaitos specialistas. 

6.4. Draudžiama: darbuotojams maitintis vaikams skirtu maistu, darbuotojams, dirbantiems 

vaikų grupėse, atsinešti į grupes maisto, patiekalų pagamintų namuose, gendančių produktų, grupių 

virtuvėlėse laikyti maisto produktus, pašalinius daiktus nesusijusius su vaikų mityba. 
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6.5. Visi darbuotojai, kurių darbo laikas ilgesnis nei 5 val. turėtų pavalgyti. Užtikrinant ir 

gerinant vaikų mitybą įstaigoje, kad nebūtų nuvalgomas vaikų maistas, siūloma darbuotojams 

dirbantiems vaikų pietų dalinimo metu grupėse užsisakyti pietus ir valgyti kartu su vaikais.  

6.6. Darbuotojai, kurie neužsisako pietų, tačiau maitinasi vaikų maistu, atsako įstatymo 

nustatyta tvarka (LR Baudžiamasis kodeksas 12 skirsnis 271 str.).  

6.7. Kavos pertraukėlės metu (vaikų pietų miego laikotarpiu), trukmė 15 min., darbuotojai 

gali išsivirti kavos, atsineštos iš namų, užkandžiauti prie kavos tinkančiais maisto produktais 

atsineštais iš namų (draudžiama atsinešti greitai gendančių produktų). Kavos pertraukėlei 

organizuoti produktai, kava laikoma grupės personalo spintoje. 

6.8. Vaikų maitinimas vykdomas pagal nustatytą ir patvirtinta Mokyklos direktoriaus 

grafika.  

6.9. Administracijos, aptarnaujančio personalo, ne grupėse dirbančio, pietų pertraukos 

trukmė nurodoma darbo grafike šalims susitarus, bet ne vėliau kaip po penkių darbo valandų. 

6.10. Darbo laiko apskaita vykdoma pildant darbo laiko apskaitos žiniaraščius, 

vadovaujantis „Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo 

tvarkos aprašu“, patvirtintu Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

7. Įėjimas į įstaigą darbo dienomis: 

7.1. Įėjimas į administracijos patalpas atrakinamas nuo 6 val. 00 min. ir užrakinamas 19 

val. 00 min. budinčiam darbuotojui atjungus  arba pajungus apsaugos signalizaciją. 

7.2. Įėjimas į grupes atrakinama ir užrakinama, darbuotojų dirbančių šiose grupėse, 

budinčiam darbuotojui atjungus  arba įjungus apsaugos signalizaciją, raktai pakabinami spintelėje, 

grupių raktų išsinešti namo negalima. 

7.3. Įėjimas į maisto bloką atrakinamas 6 val.00 min. ir užrakinamas 18 val. 00 min. 

kasdiena darbuotojų dirbančių maisto bloke, budinčiam darbuotojui atjungus arba įjungus apsaugos 

signalizaciją. 

8. Mokykloje taikomos poilsio laiko rūšys: 

8.1. Pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti – suteikiama ne vėliau kaip po penkių valandų 

darbo, per kurią darbuotojas gali palikti darbovietę; 

8.2. Fiziologinės pertraukos – pagal darbuotojo poreikį; 

8.3. Specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) metu, jei jos bus taikomos, 

suteikiamos dirbant: lauko sąlygomis (lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10o C, arba 

nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip +4o C), ir per 8 valandų darbo dieną 

(pamainą) turi būti ne trumpesnė kaip 40 minučių. Pertraukos suteikiamos kas 1.5 val.; 

9. Mokykloje nedirbama švenčių ir poilsio dienomis.  



17 

 

10. Kasmetinės atostogos gali būti minimalios, prailgintos ir papildomos. 

11. Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų minimalios kasmetinės 

atostogos, dirbant penkias dienas per savaitę. Vieną kartą per metus suteiktų atostogų dalis negali 

būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų iš eilės. Tam tikroms darbuotojų kategorijoms gali būti 

suteikiamos prailgintos kasmetinės atostogos. 

12. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje 

darbovietėje – darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje 

pačioje darbovietėje, – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą 

toje pačioje darbovietėje – viena darbo diena. 

13. Mokykloje direktoriaus įsakymu patvirtinama kasmetinių atostogų eilė, atsižvelgiant į 

darbuotojų pageidavimus, pirmenybę pasirinkti atostogų laiką suteikiant tokia eilės tvarka: 

13.1. nėščioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki trejų 

metų; 

13.2. darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką 

iki aštuoniolikos metų; 

13.3. darbuotojams, auginantiems du ir daugiau vaikų; 

13.4. darbuotojams, paskutinius kalendorinius metus atostogavusiems mažiau negu dešimt 

darbo dienų; 

13.5. darbuotojams, turintiems nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo 

metus. 

14. Darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu šalių 

suderintu metu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti, 

gavus kito darbuotojo raštišką sutikimą atlikti jo darbą. 

15. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus 

pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus. 

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

aplinkybėms (neatvykus į darbą, vėluojant) – pranešti administracijai: 

16.1. Darbuotojui susirgus, taip pat gavus nedarbingumo pažymėjimą kasmetinių atostogų 

metu, pranešti pačiam ar per kitą asmenį tą pačią dieną. 

16.2. Mirus darbuotojo šeimos nariui, darbuotojas norėdamas neatvykti į darbą privalo 

parašyti prašymą – nemokamoms atostogoms, arba leisti susikeisti darbo pamainomis. 

17. Darbo grafikas sudaromas kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip prieš savaitę, tvirtinamas 

direktoriaus, Mokyklos darbo tarybos ir skelbiamas stende. Pedagoginio personalo, medikų, 
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administracijos darbo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, aptarnaujančio personalo 

darbo grafikus sudaro pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams.  

18. Administracijos budėjimo grafikas sudaromas  ir patvirtinamas Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. Budintis darbuotojas budėjimo  metu prižiūri Mokykloje esančią tvarką, priima 

interesantus, atsako į telefono skambučius, išeidamas patikrina visas patalpas, įsitikina, kad visi 

langai , durys uždaryti, vandens čiaupai užsukti, nėra požymių kilti avarijoms, nėra kitų pažeidimų, 

priduoda Mokyklos pastatą apsaugos tarnybai įjungdamas signalizaciją, užrakina išėjimo duris, 

teritorijos vartus.  

19. Pedagogų nekontaktinės valandos dirbamos vadovaujantis „Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“  ikimokyklinio ugdymo pedagogų, kitų pedagoginių darbuotojų nekontaktinių valandų 

užimtumo tvarka“, patvirtinta Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

19. Be pateisinamos priežasties neatvykstančiam į darbą darbuotojui, nustatomas darbo 

pažeidimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 

20. Darbo laikas keičiamas tik raštu pateikus prašymą, suderinus su direktoriumi. 

Savavališkai darbo grafiką keisti draudžiama. Savavališkai darbuotojams keistis pamainomis, 

išleisti vienas kitą iš darbo griežtai draudžiama ir laikoma darbo drausmės pažeidimu. 

 

XI SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS IR SU JUO SUSIJUSIOS IŠMOKOS 

 

1. Darbo užmokestis už darbą ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio 

skaičiavimo ir mokėjimo nuostatos bei mokėjimo terminai ir tvarka Mokykloje detalizuotos Darbo 

užmokesčio mokėjimo sistemoje, patvirtintoje Mokyklos direktoriaus. 

2. Viršvalandžių apmokėjimas: 

2.1. Viršvalandžių apmokėjimą numato Darbo kodekso ir Darbo apmokėjimo sistemos 

nuostatos. 

2.2. Mokyklos vadovui viršvalandžiai nėra skaičiuojami ir už juos papildomai nemokama. 

2.3. Mokyklos  vadovaujantiems darbuotojams, kurie turi teisę duoti privalomus 

nurodymus kitiems darbuotojams ir kurie vadovaujančiais darbuotojais pripažinti Mokyklos vadovo 

įsakymu, viršvalandžiai skaičiuojami, bet už juos papildomai nemokama. 

3. Darbo užmokestis, dirbant ne visą darbo laiką, mokamas proporcingai dirbtam laikui 

arba atliktam darbui. 

4. Už kasmetines atostogas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis 

(atostoginiai). Keisti kasmetinių atostogų pinigais negalima. Kompensacija už nepanaudotas 
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atostogas išmokama tik darbuotojo atleidimo atveju, jei iki atleidžiant darbuotoją, jis nepageidauja 

pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis, ir nėra praradęs teisės į kasmetines 

atostogas, nes nėra pasinaudojęs jomis dėl nuo darbuotojo priklausančių priežasčių trejus metus. 

 

XII  SKYRIUS  

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PRIEMONIŲ UŽ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMUS 

TAIKYMAS 

 

1. Darbuotojų skatinimas bei pareigų pažeidimo fiksavimas, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo 

dėl įvykdytų pažeidimų tvarkoje detaliai analizuojamas. Tvarka patvirtinta Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

2. Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, geros kokybės produkciją, ilgalaikį ir 

nepriekaištingą darbą Mokykla, priimdama direktoriaus įsakymą, skatinti darbuotojus: 

2.1. pareikšti padėką; 

2.2. apdovanoti dovana; 

2.3. premijuoti Darbo užmokesčio sistemoje nustatyta tvarka ir pagrindais; 

2.4. suteikti papildomų atostogų; 

2.5. pirmumo teise pasiųsti tobulintis; 

2.6. skirti kitus paskatinimus.  

3. Už darbo pareigų pažeidimą direktoriaus įsakymu darbuotojas gali būti: 

3.1. Įspėjamas apie padarytą pažeidimą ir kad pasikartojus tokiam pat darbo pareigų 

pažeidimui per 12 mėnesių, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo; 

3.2. Atleidžiamas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kai padaroma viena iš šių 

veikų: neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties; pasirodymas 

neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo 

vietoje; atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas; 

priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar 

garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo 

vietoje; tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos; darbo 

metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika; kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai 

pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos. 

4. Darbuotojui padarius darbo pareigų pažeidimą, Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas 

asmuo pateikia darbuotojui rašytinį reikalavimą pasiaiškinti raštu dėl padaryto pažeidimo, 

suteikdamas protingą terminą paaiškinimui pateikti. Jei darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo ar 
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atsisako pateikti pasiaiškinimą, Mokykla gali įvertinti darbuotojo pareigų pažeidimą be darbuotojo 

pasiaiškinimo. 

5. Sprendimas įspėti darbuotoją dėl darbo pareigų pažeidimo ar atleisti darbuotoją iš darbo 

priimamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, pranešant darbuotojui pasirašytinai. 

6. Direktoriaus sprendimas taikyti priemones už darbo pareigų pažeidimą turi būti priimtas 

per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo 

padarymo. Šešių mėnesių terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jei pažeidimas paaiškėja po audito, 

inventorizacijos ar veikslo patikrinimo atlikimo. 

7. Jei per praėjusius dvylika mėnesių darbuotojas yra padaręs darbo tvarkos ar darbo 

drausmės pažeidimą, darbuotojui skatinimo priemonės netaikomos. 

8. Už darbuotojo Mokyklai padarytą žalą darbuotojai atlygina tokia tvarka: 

8.1. Už padarius darbo pareigų pažeidimą netyčia padarytą žalą – visą padarytą žalą, bet ne 

daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio. 

8.2. Už žalą, padarytą dėl didelio neatsargumo – visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo 

šešių vidutinių darbo. 

8.3. Visą žalą be ribų, jei: Žala padaryta tyčia;  Žala padaryta jo veikla, turinčia 

nusikaltimo požymių; Žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar 

psichotropinių medžiagų darbuotojo; Žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią 

informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo; Darbdaviui padaryta neturtinė žala; 

 

XIII SKYRIUS 

ANSPAUDŲ IR SPAUDŲ NAUDOJIMAS 

 

1. Direktorius turi antspaudą su Klaipėdos miesto herbu, kuris saugomas direktoriaus 

kabinete. Jis dedamas ant finansinių dokumentų, pažymų, kitų svarbių dokumentų. 

2. Sekretorius turi antspaudą su užrašu „RAŠTINĖS ADMINISTRATORIUS, 

ARCHYVARAS“, spaudus su užrašu „GAUTA“, „KOPIJA“, „KOPIJA TIKRA“ jie dedami ant 

gaunamų dokumentų, tvirtinant dokumentų kopijas. 

3. Mokykloje galimi ir kiti spaudai „APMOKĖTI“, „APMOKĖTA“, „ĮVESTA Į 

APSKAITĄ”, „SUDERINTA“ , „TVIRTINU“ spaudai su darbuotojo pareigybės pavadinimu, vardu 

ir pavarde, už kurių naudojimą atsako juos turintys asmenys. 

 

XIV SKYRIUS  

TELEFONŲ NAUDOJIMAS, INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 

NAUDOJIMAS BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENA IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE 
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1. Telefonai Mokykloje gali būti naudojami tik darbo reikalams, vadovaujamasi Mokyklos 

tarnybinio mobiliojo telefono naudojimo tvarka, patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 

direktoriaus įsakymu.  

2. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas bei darbuotojų stebėsena ir 

kontrolė darbo vietoje vykdoma nustatyta tvarka, patvirtinta Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

XV SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI 

 

1. Bendrosios darbuotojų pareigos: 

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

kokybiška švietimo paslauga, saugi aplinka. Visa bendruomenė atsako už  bendros veiklos sėkmę ir 

nesėkmes. Mokykla įgyvendina „Lygių galimybių politiką“. Jos tvarka patvirtinta Mokyklos 

direktoriaus įsakymu.  

3. Kiekviena darbo vieta, patalpa turi būti švari ir tvarkinga. 

4. Mokyklos darbuotojai privalo: 

4.1. puoselėti Mokyklos prestižą, saugoti ir tausoti turtą; 

4.2. ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku;  

4.3. atitinkamai atlikti savo pareigas aprašytas pareigybės aprašymuose; 

4.4. sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės, laiku atvykti į darbą, vykdyti 

darbo planus bei teisėtus vadovų nurodymus ir savivaldos institucijų sprendimus; 

4.5. atsakingai, pagal raštvedybos taisykles, pildyti grupės dienyną, laiku pateikti 

dokumentus bei informaciją apie savo ugdytinius, atliktą darbą; 

4.6. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti 

kvalifikaciją; 

4.7. bendrauti su vaikais taisyklinga bendrine lietuvių kalba, laikytis kalbos kultūros, 

raštvedybos reikalavimų; 

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

seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą; 

4.9. 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; 

4.10. taupyti elektros energiją ir vandenį; 

4.11. tausoti Mokyklos turtą, racionaliai naudoti finansinius bei materialinius resursus; 
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4.12. sistemingai tikrintis sveikatą, susirgus nedelsiant nutraukti darbą ir pranešti 

direktoriui, pavaduotojui ugdymui arba pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams, išklausyti 

sanitarinio minimumo ir pirmosios pagalbos suteikimo kursus, gauti pažymėjimą, sanitarines 

knygeles pristatyti pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams;   

4.13. darbo metu turi būti tvarkingai, dalykiškai apsirengę, dėvėti rūbus patogius bendrai 

veiklai su vaikais. Avėti vidaus patalpoms skirtą saugią, neslidžią avalynę; 

4.14. maisto bloko darbuotojai, masažuotojas, auklėtojų padėjėjai, valytojai, sandėlininkas, 

kiemsargiai, darbininkai remontui privalo vilkėti specialią aprangą; dirbantys lauke, tamsiu paros 

metu, privalo dėvėti liemenes su atšvaitais; 

4.15. pateikti raštinės administratoriui būtiną informaciją apie save: gyvenamoji vieta, 

šeimyninė padėtis, darbo stažas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Duomenis būtina 

patikslinti, jei pasikeitė informacija; 

4.16. pateikti informaciją apie save, kur būtų galima kreiptis – į šeimos narius, draugus, jei 

darbuotojui  įvyktų nelaimingas atsitikimas, sunkus sveikatos sutrikimas. 

5. Mokyklos darbuotojams draudžiama: 

5.1. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas. 

Mokykloje būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių ar medicininių preparatų; 

5.2. savo nuožiūra keisti darbo laiką, pamainą, ugdymo planą, užsiėmimų laiką 

nesuderinus su direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoju ugdymui, draudžiama nevykdyti 

ugdomosios veiklos, keisti vaikų dienos ritmą; 

5.3. darbo metu užsiiminėti pašaliniais darbais; 

5.4. dirbti nesveikuojant, turint temperatūros; 

5.5. palikti ugdytinius be priežiūros; 

5.6. atiduoti vaikus nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims; 

5.7. bausti vaikus fizinėmis, moralinėmis bausmėmis, juos gąsdinti, grasinti, žeminti jų 

orumą ar kitaip pažeidinėti vaiko teises;  

5.8. laikyti aštrius daiktus (adatas, smeigtukus, peilį, žirkles, sąvaržėles) ar kitus smulkius 

daiktus, vaistus, elektros prietaisus, valymo, dezinfekavimo priemones vaikams prieinamoje vietoje; 

5.9. laikyti savo darbo vietoje daiktus nieko bendra neturinčius su darbinių funkcijų 

atlikimu, savo asmeniniam naudojimui nusipirktus produktus ir prekes; 

5.10. gadinti Mokyklos inventorių; 

5.11. valgyti, gerti kavą ne kavos pertraukėlės metu; Darbuotojai neturi laikyti jokių 

asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje – vaikų, piliečių ir kitų  asmenų  
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aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų vaikų,  piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo 

vietose.  

5.12. šiukšlinti darbo vietoje ir  bendro naudojimo patalpose, kieme; 

5.13. be direktoriaus leidimo pasilikti Mokykloje po darbo pamainos, įstaigos darbo laiko, 

poilsio ar šventinėmis dienomis; 

5.14. vaikų poilsio (miego), posėdžių, šventinių renginių metu naudotis mobiliuoju 

telefonu; 

5.15. be direktoriaus leidimo iš Mokyklos patalpų išsinešti įstaigai priklausančius daiktus, 

dokumentus, inventorių; 

5.16. užrakinti darbo patalpas, kai ten dirbama arba užsirakinti darbo patalpose; 

5.17. be Mokyklos administracijos žinios įstaigoje būti su pašaliniais asmenimis. 

Draudžiama personalui atsivesti savo vaikus, giminaičius  į grupes  be direktoriaus leidimo. 

Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje  lankytojai, pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui 

esant. 

5.18. kalbėti Mokyklos telefonu asmeniniais reikalais. 

6. Mokykloje ir jai priklausančioje teritorijoje rūkyti draudžiama. 

7. Mokykloje vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera. 

8. Tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumu, partneryste ir pagarba, netoleruojami 

darbo drausmės pažeidimai. 

9. Organizuojant vaikų pasivaikščiojimus kieme, žaidimus, pedagogams privalu būti 

žaidimų aikštelėse, neišleisti vaikų į pravažiuojamą kiemo dalį, nuolat prižiūrėti ir stebėti vaikus 

savaiminių žaidimų metu, nesiburiuoti pokalbiams. 

10. Atsakingi asmenys už turtą laikosi nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų 

saugojimo tvarkos. Vieną komplektą visų patalpų raktų turi pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams. Darbuotojai turintys savo darbo vietų raktus už juos atsako,  pametus praneša 

direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams. 

11. Mokyklos logopedo, mokytojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, auklėtojo, grupės 

auklėtojo, masažuotojo, administracijos, aptarnaujančio personalo ir kt. darbuotojų teises, pareigas 

ir atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai. 

12. Administracijos darbuotojai privalo: 

12.1. organizuoti darbuotojų darbą taip, kad kiekvienas darbuotojas vadovaujantis jo 

pareigybės aprašymu dirbtų pagal savo kvalifikaciją, turėtų jam paskirtą darbo vietą; 

12.2. užtikrinti, kad būtų tinkamai techniškai įrengtos visos darbo vietos ir jose sudarytos 

darbo sąlygos, atitinkančios saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimus; 
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12.3. aprūpinti darbuotojus reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti 

sanitarijos bei higienos sąlygas; 

12.4. nuolat kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, 

sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

12.5. laiku apmokyti darbuotojus saugiai dirbti pagal jo pareigybės aprašymus. 

Supažindinti darbuotojus su pareigybės aprašymu pasirašytinai; 

12.6. skatinti darbuotojų norą dirbti našiai, užtikrinti sistemingą darbuotojų dalykinės ir 

profesinės kvalifikacijos kėlimą; 

12.7. laiku supažindinti darbuotojus su užduotimis ir jų įvykdymo sąlygomis bei terminais. 

13. Mokyklos darbuotojai privalo nedelsdami informuoti administraciją: 

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

13.2. paaiškėjus, kad vaikas patyrė smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio 

išnaudojimą; 

13.3. apie pastebėtus Mokykloje pašalinius asmenis arba jų neleistiną elgesį patalpose ir 

Mokyklos teritorijoje. 

14. Naudojimosi Mokyklos patalpomis, turtu, patalpų ir inventoriaus priežiūros, viešojo 

pirkimo vykdymo tvarka. Kiekvienas darbuotojas atsako už jam priskirtas ir darbo procese 

naudojamas priemones ir inventorių, bei jų tikslingą ir saugų naudojimą: 

14.1. mokyklos elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais; 

14.2. darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Mokyklos  

elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis 

priemonėmis; 

14.3. kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės 

įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka už šią veiklą atsakingas  samdomas juridinis 

asmuo. 

15. Mokykloje įgyvendinama „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka“, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. Tvarka yra privaloma kiekvienam Mokyklos darbuotojui. 

16. Kiekvienais metais lapkričio – gruodžio mėnesiais direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija atlieka metinę ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto 

inventorizaciją ir įformina dokumentais. Mokykloje įgyvendinamos „Apskaitos vadovo“ tvarkos.  
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17. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams, jis yra  ir komisijos 

pirmininkas, vadovaudamasis Mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis vykdo prekių, 

paslaugų arba darbų viešąjį pirkimą. 

18. Mokykla teisės aktų nustatyta tvarka gali naudotis tėvų ir rėmėjų teikiama parama. 

Vadovaujamasi „Lopšelio-darželio „Giliukas“ gautos paramos nustatymo, apskaitos, skirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus įsakymu: 

18.1. Gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas gali sudaryti patalpų nuoma, patalpų suteikimo 

paslauga, fizinių bei juridinių asmenų parama ir labdara, pajamos gautos už papildomą ugdymą, 

kursus, renginius, skiriat 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio  ir kt.  

18.2. Paramos panaudojimas: labdaros ir paramos programoms vykdyti, palaikyti būtinas 

sąlygas vaikų priežiūrai, ugdomajai veiklai organizuoti, patalpų, inventoriaus, higienos 

normatyvinių reikalavimų vykdymui, įsigijimui, remontui, vaikų saugumui užtikrinti, sveikatos 

stiprinimui ir kitoms vaikų reikmėms, kai nepakanka biudžetinių, valstybinių  lėšų. 

18.3. Rėmėjai gali skirtą paramą pervesti per banką į įstaigos tėvų paramos sąskaitą. 

Grupėms, Mokyklai  rėmėjai gali nupirkti dažų ar kitų priemonių, statybinių medžiagų  remontui, 

ugdymo priemonių, higienos reikmenų, sanitarinių valymo priemonių, indų ir kt. Rėmėjų  parama 

vykdoma savitarpio pasitikėjimo pagrindu. 

18.4. Atsiskaitoma už paramą susirinkimų metu, talpinant informaciją informaciniuose 

stenduose,  interesantams asmeniškai pateikiama informacija. Išreiškiama padėka už paramą. 

19. Mokyklos vidaus darbo priežiūros sistema, duomenų apsauga Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, sveikatos 

priežiūros specialistai, sudarytos komisijos  stebi, analizuoja, vertina Mokyklos ugdymo sąlygas, 

procesą ir tikslų pasiekimą. 

20. Pedagoginės veiklos priežiūra vykdoma vadovaujantis „Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“ pedagoginės veiklos stebėsenos sistema (tvarka)“, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 

įsakymu:  

20.1. Vertindami pedagogų praktinę veiklą taiko įvairias priežiūros formas ir metodus: 

aktyviąją, teminę, visuminę, žvalgomąją, grįžtamąją, savianalizę.  

20.2. Savianalizę pedagogai pateikia kiekvienų mokslo metų  pabaigoje – birželio mėn. už 

mokslo metus. 

21. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams, masažuotojas, logopedas, specialistas apskaitai, raštinės administratorius, sudarytos 

komisijos  kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokyklą, ugdytinius, Mokykloje dirbančius 
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darbuotojus. Mokykloje vykdoma „Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos 

įgyvendinimo priemonės“ patvirtintos Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

22. Bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Mokyklos nuostatai.       

23. Kvalifikacijos kėlimas, atestacija:  

23.1. Atestacija vykdoma vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais (patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro), trijų metų 

atestacijos programa.  

23.2. Kvalifikacija. Pedagogai 5 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose: seminaruose, kursuose, kuriuose išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 

Vadovaujasi ir vykdo „Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vadovo, pavaduotojo ugdymui, 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei kėlimui skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašu“. 

24. Atsakomybė už vaikų sveikatą, saugumą: darbuotojai privalo atsakyti už jiems patikėtų 

vaikų gyvybę ir sveikatą.  

25. Pedagogai privalo integruoti ir suteikti pagalbą vaikams turintiems ugdymo(si), 

mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

24. Darbuotojų saugą ir sveikatą  užtikrinama vykdant „Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“ vaikų ir darbuotojų saugumo užtikrinimo“ tvarką, patvirtintą Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

26. Mokykloje vykdoma „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Tvarka“ 

patvirtinta Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

27. Darbuotojai privalo griežtai laikytis vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos instrukcijos, 

saugumo darbe reikalavimų, gamybinės sanitarijos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir  

civilinės saugos reikalavimų.  

28. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės: 

28.1. Teisė gauti informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo 

programas, mokymo formas. Iš mokyklos jie turi gauti informaciją apie vaiko ugdymą: kaip jam 

sekasi, kokie įvertinimai, sunkumai, koks jo elgesys. 

28.2. Teisė į savivaldą. Mokinių tėvai gali burtis į įvairias asociacijas, sąjungas ar kitas 

organizacijas. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijoje, mokyklos tarybos veikloje. 

28.3. Teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas. 

29. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos: 

29.1. Pareiga, rūpintis, kad vaikas mokytųsi, ugdytųsi reguliariai lankytų mokyklą. Jeigu 

vaikas negali atvykti į mokyklą, tėvai nedelsdami turi informuoti mokyklą. 
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29.2. Pareiga sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, 

apsaugoti nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo. 

29.3. Pareiga bendradarbiauti su mokykla: mokyklos vadovu, auklėtojais, mokytojais, 

kitais specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę pagalbą. Tėvai turi dalyvauti parenkant 

vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą. 

29.4. Pareiga užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus 

mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d. 

29.5. Pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti vaiko 

elgesį. 

29.6. Kitas Tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas reglamentuoja Mokyklos nuostatai, 

sutartys. 

30. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė: 

30.1. Tėvai (globėjai), kurie vengia arba nevykdo pareigų ugdyti, išlaikyti, prižiūrėti vaiką, 

žiauriai elgiasi su vaiku arba kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis ir pareigomis, atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

30.2. Tėvai į ikimokyklinę įstaigą gali atvesti tik sveikus vaikus. 

30.3. Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 25 

dienos. 

30.4. Tėvų pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti 

vaiko elgesį. 

31. Darbuotojų elgesio reikalavimai: 

31.1. Mokyklos darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Mokyklą, turi būti vengiama 

intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, turi būti 

palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai. 

31.2. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

31.3. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio 

principų, draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

31.4. Mokykloje  turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, 

darbuotojai turi elgtis pagarbiai su vaikais,  vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis. 

31.5. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir 

orumą turinio informaciją darbo vietoje. 

32. Darbuotojų aprangos reikalavimai: 
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32.1. Mokyklos darbuotojai gali dėvėti laisvo arba dalykinio stiliaus, tvarkingą aprangą, 

tačiau tokią, kuri  neiššauktų vaikų ir jų tėvų (globėjų), kitų įstaigos darbuotojų  neigiamos 

reakcijos, avėti vidaus patalpoms skirta avalyne.  

32.2. Direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda 

neatitinka šių reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.  

32.3. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys 

posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai  arba jos 

reprezentavimu, gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius patogius darbui su vaikais, aptarnaujantis 

personalas, virtuvės darbuotojai, medikai dėvi spec. rūbus pagal nustatytus Higienos normos  

reikalavimus. 

 

XVI SKYRIUS 

INDIVIDUALŪS DARBO GINČAI 

 

1. Mokykla ir/arba darbuotojai individualius darbo ginčus, kylančius dėl darbo sutarties 

sudarymo, vykdymo ir nutraukimo, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų 

vykdymo darbo santykiuose, sprendžia darbo ginčų komisijoje arba teisme. 

2. Mokykla ir/arba darbuotojai į darbo ginčus nagrinėjančią instituciją su prašymu dėl 

kilusio individualaus darbo ginčo turi kreiptis per tris mėnesius, o neteisėto nušalinimo, neteisėto 

atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais, – per vieną mėnesį nuo tada, kai 

sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą. Jei kreipiamasi į darbo ginčų komisiją – 

prašymas pateikiamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, 

kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. 

3. Šalis nesutinkanti su darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu, darbo ginčų komisijos 

sprendimą gali skųstis teismui. 

 

XVII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

2. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, 

keičiant darbo organizavimą, reorganizuojant įmonę. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai rengiami, 

informavus darbo tarybą ar kitus darbuotojų atstovus ir pasikonsultavus su jais. 

3. Su darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir 

privalo vykdyti jų nurodymus. 
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4. Darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik Mokykloje 

dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų. 

5. Darbo tvarkos taisyklės  patvirtintos, suderinus su darbuotojų atstovais-Darbo taryba ir 

pasikonsultavus su jais. 

6. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais, kai 

pakeitimai atliekami, supažindinami pasirašytinai ir privalo laikytis joje nustatytų nuostatų.  

                                 ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


