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MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROJI DALIS 

1.  Mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisyklės yra mokyklos bendruomenės darbą 
reglamentuojantis dokumentas. 
2.  Mokykla yra mokinių ugdymo įstaiga, teikianti pradinį ( parengiamąjį ), vidurinį 
(išplėstinį) ir tikslinį dailės išsilavinimą. Veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių 
konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 
teisės aktais, Mažeikių rajono tarybos sprendimais ir mokyklos nuostatais.  

3.  Mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais 
bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis programomis bei išsilavinimo standartais, 
mokyklos direktoriaus patvirtintomis programomis. 

4.  Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas.  
5.  Mokykloje veikia savivaldos institucijos: 
5.1.mokyklos taryba yra  aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių,  tėvų (rūpintojų, 

vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui; 
5.2. mokytojų taryba-nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo 

rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. 
6.  Mokykloje veikia mokinių taryba, metodinės grupės, gali veikti mokyklos ar klasių 
lygmens komitetai, susirinkimai, konferencijos, kitos tarybos. 
7.  Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines nepolitines ir profesines 
organizacijas, savišvietos, kultūros grupes, įvairias sekcijas, būrelius, klubus, sąjungas. 

 
II.  PRIĖMIMAS Į DARBĄ 

 
8.  Mokyklos direktorius priima į darbą ir atleidžia iš jo visus darbuotojus  įstatymų nustatyta 

tvarka. 
9.  Konkurencijos sąlygomis mokytojai ir kiti darbuotojai gali būti priimami konkurso 
tvarka. 

10. Direktoriaus pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio pareigybės-konkursinės. 
11. Konkurso sąlygas tvirtina mokyklos direktorius. 
12. Priimami į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, 

pateikti būtinus, įstatymuose numatytus, dokumentus. Jie supažindinami su šiomis 
taisyklėmis, mokyklos nuostatais, kitais jų darbą reglamentuojančiais dokumentais.  

13. Prieš pradėdamas dirbti darbuotojas privalo išklausyti visų rūšių instrukcijas (darbų , 
priešgaisrinės,civilinės saugos), susipažinti su pareiginiais nuostatais pasirašytinai. 

14.  Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, 
Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai,  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
nutarimai. 
 

II. MOKYKLOS DARBO LAIKAS. POILSIO LAIKAS. 



15. Mokykloje nustatoma penkių darbo dienų savaitė.   
Darbo laikas mokyklos priežiūros darbininkams, pastato priežiūros darbininkui nustatomas 
 pagal atskirą darbo grafiką. 
16. Bibliotekos darbo pradžia 14.00 val. - pabaiga 17.00 val.  
17. Pamokos trukmė - 45 min., pertraukos – 10 min. 
18. Pamokų laikas popietinėje pamainoje  14.30 – 20.00 val. 
 

 14.30   15.15 - 
10 min. 
pertrauka 

1 pamoka 

 15.25   16.10 - 
20 min. 
pertrauka 

2 pamoka 

 16.30       17.15 - 
10 min. 
pertrauka 

3 pamoka 

 17.25.    18.10 - 
10 min. 
pertrauka 

4 pamoka 

 18.55   19.05 - 
10 min. 
pertrauka 

5 pamoka  

 19.15   20.00   
10 min.  
pertrauka 

6 pamoka 

 
19. Draudžiama kviesti iš pamokų mokytojus ar mokinius, dirbti be pertraukų, užtęsti pamokas per 
pertraukoms skirtą laiką. 
        

III.  PAMOKŲ TVARKARAŠTIS. 
 

20.    Pamokų tvarkaraštis. Pedagogų keitimasis ir pavadavimas.  
20.1.  Pamokų tvarkaraštį sudaro mokytojas, paskirtas atsakingu už šį darbą arba direktorius iki 
rugpjūčio 31 d., sausio 1 d. ir birželio 1 d.;                                                                                                                                                         
20.2. pamokų tvarkaraštis sudaromas 1 ir 2 pusmečiams ir vasaros praktikai; 
20.3. pamokų tvarkaraštį tvirtina mokyklos direktorius. 
21.    Pedagogų keitimasis ir pavadavimas.  
21.1. pavadavimus ir pakeitimus organizuoja administracija; 
22.2. pamokas jungti ir mokinius paleisti namo draudžiama;  
22.3. mokiniui susirgus mokykloje, bendruomenės administracija kviečia tėvus. 
 

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

23.   Mokslo metų trukmė nustatoma pagal direktoriaus patvirtintą ugdymo planą. 
24.   Mokslo metai skirstomi pusmečiais – I, II.  
25.   Mokykla atrakinama 8 val. ir užrakinama 20 val. 
26.   Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įteisinami direktoriaus įsakymu. 
27.  Visų klasių mokiniams atostogos skiriamos remiantis mokslo metų mokyklos ugdymo planu. 
28.  Mokyklos taryba gali skirti papildomas atostogas, jeigu tam neprieštarauja mokyklos ugdymo 
planas.  
29. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 kl. mokiniai, 
esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – visi mokiniai. Esant ekstremalioms sąlygoms, 
pamokos nevedamos. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo metų dienų skaičių.  
 

 
 

V. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR VADOVŲ DARBO TAISYKLĖS 



 

30.  Mokyklos darbuotojai: 
30.1. dirba dorai, sąžiningai vykdo pareigas, nurodytas mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos 

taisyklėse, kituose lokaliniuose norminiuose aktuose, reglamentuojančiuose jo darbo sąlygas; 
30.2. laiku ir tiksliai vykdo visus direktoriaus ir pavaduotojų įsakymus ar nurodymus, susijusius su 

darbu; 
30.3. visomis priemonėmis siekia gerinti atliekamo darbo kokybę, griežtai laikosi darbo 
drausmės, nuolat rodo kūrybinę iniciatyvą; 

30.4. užtikrina mokinių saugumą, geros kokybės aptarnavimą; 
30.5. periodiškai, nustatytais terminais tikrinasi sveikatą; 
30.6. apie visus mokinių ir darbuotojų traumų atvejus nedelsiant praneša mokyklos administracijai; 

30.7. pertraukų metu budi,  bendrauja su mokiniais; 
30.8. su savimi darbo vietoje darbuotojai privalo turėti darbo pažymėjimą;  

30.9. kultūringai ir mandagiai bendrauja su bendradarbiais, administracija, mokiniais ir 
besikreipiančiais interesantais;  
30.10.saugoja savo ir kitų sveikatą, saugiai dirba, žino ir vykdo saugos darbe instrukcijų 
reikalavimus; 

30.11. laikosi visuomenėje priimtų elgesio kultūros normų, savitarpio santykius grindžia supratimo, 
tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais; 
30.12. ateina į darbą ir išeina iš jo nustatytu laiku, neatėjus į darbą dėl svarbių priežasčių 
(liga, avarija, nelaimė ar pan.), apie tai nedelsiant praneša administracijai; 
30.13. tinkamai ir kvalifikuotai atlieka pavestą darbą, laikosi nurodytų reikalavimų, tvarko 
dokumentus; 
30.14.. tausoja mokyklos turtą, o jį sugadinus, atlygina žalą; 
30.15. organizuojant  numatytą veiklą ar renginius, jų pobūdį, laiką ir vietą suderina su 
mokyklos direktoriumi, pateikiant detalų renginio planą – scenarijų; 

30.16. tobulina savo kvalifikaciją.  
31. Mokyklos administracija:  

31.1. užtikrina, kad mokyklos darbuotojai laikytųsi mokyklos nuostatų, darbo tvarkos 
taisyklių ir kitų lokalinių norminių dokumentų, reglamentuojančių darbuotojų darbo sąlygas; 
32.2. tobulina ugdymo procesą, sudaro sąlygas diegti naujoves; 
33.3. kontroliuoja mokyklos darbuotojų darbą;  
34.4. visapusiškai remia ir plėtoja darbuotojų iniciatyvą bei aktyvumą, sudaro sąlygas jų 
dalyvavimui mokyklos valdyme;  
35.5. skelbia ir tvirtina pamokų tvarkaraščius. 

30. Mokytojai: 
30.1. dalyvauja mokyklos savivaldoje; 
30.2. siūlo individualias programas, pasirenka pedagoginės veiklos būdus ir formas; 

30.3. tobulina savo kvalifikaciją, atestuojasi ir gauna kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą; 
30.4. mokytojai užtikrina mokinių saugumą, geros kokybės mokymą; 
30.5. pertraukų metu mokytojas budi, bendrauja su mokiniais, kolegomis, ruošiasi kitai pamokai; 
30.6. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

30.7. atestuodamasis įgyja kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta 
tvarka; 
30.8. atostogauja vasarą ir naudojasi Vyriausybės numatytomis lengvatomis; 

30.9. dirba savitarpio pagarba grįstoje, saugioje ir sveikoje aplinkoje; 
30.10.inicijuoja, organizuoja įvairius renginius, veiklą ne pamokų metu;                                                         
30.11.organizuojant veiklą už mokyklos ribų, mokytojai mokiniams praveda saugaus elgesio 
instruktažą ir apie tai dienyne surenka mokinių parašu. 



31.   Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai: 
31.1. mokykloje turi būti užtikrinta  darbo kokybė; 
31.2. visose darbo vietose ir patalpose turi būti švaru ir tvarkinga;  
31.3. mokykloje draudžiama rūkyti; 
31.4. griežtai draudžiama ateiti į mokyklą neblaiviems; 
31.5. mokykloje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera; 
31.6. negalima palikti patalpose įjungtų elektros prietaisų; 
31.7.darbuotojai, baigę darbą, turi palikti darbo vietą tvarkingą; 
31.8. be direktoriaus ar jo pavaduotojų leidimo pašaliniams asmenims draudžiama naudotis 
mokyklos technika (kompiuteriais, telefonais, kopijavimo aparatu, televizoriais, projektoriais ir kt.); 
31.9. draudžiama atleisti mokinius nuo pamokos ar išleisti juos anksčiau, savavališkai keisti 
pamokų tvarkaraštį, keistis pamokomis nesuderinus su administracija. 
32. Mokyklos vidaus darbo kontrolė ir darbuotojų atsakomybė: 
32.1. direktoriaus darbą kontroliuoja steigėjas;  
32.2. direktoriaus pavaduotojų darbą kontroliuoja direktorius; 
32.3. mokytojų darbą kontroliuoja direktorius;  
32.4. klasių auklėtojų veiklą kontroliuoja direktoriaus paskirtas atsakingu už šią veiklą asmuo arba 
direktorius. 
32.5. mokytojų darbo drausmę kontroliuoja administracija; 
32.6. ūkio personalo darbuotojų darbą kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams; 
32.7. visų bendruomenės narių veiklą kontroliuoja mokyklos direktorius; 
32.8. darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas, 
savavališkas neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties; 
32.9. direktorius gali rašyti įspėjimą ar skirti drausmines nuobaudas:  
               · pastabą; 
               · papeikimą;  
               · atleidimą iš darbo; 
32.10.nuobaudos skiriamos vadovaujantis LR Darbo kodeksu; 
32.11.esant šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui, dėl pasekmių darbdavys (direktorius) tariasi su 
pavaduotojais bei savivaldos institucijomis; 
32.12.atleidimas iš darbo kaip drausminė nuobauda darbuotojui gali būti skiriama, kai darbuotojas 
nerūpestingai atliko pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, ar dėl jo kaltės nukentėjo mokyklos 
prestižas, jei jam prieš tai nors vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės 
nuobaudos; 
32.13. už vieną darbo drausmės pažeidimą gali būti taikoma tik viena drausminė nuobauda; 
32.14.darbuotojai už labai gerai atliekamą darbą, pasiektus puikius rezultatus gali būti paskatinti 
padėka, rekomendacija, apdovanoti aukštesnių institucijų padėkos  raštais, premijomis; 
32.15. jei mokykla skiria lėšų premijoms, jas skirsto direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba; 
32.16.direktorius gali perduoti šią teisę pavaduotojui arba įsakymu sudaryti premijų skyrimo 
komisiją.  

 

VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. MOKSLEIVIŲ SKATINIMAS IR 
DRAUSMINIMAS 

 
33.    Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka: 
33.1. mokiniai į mokyklą priimami mokytis vadovaujantis Steigėjo bei mokyklos nustatyta 
priėmimo tvarka.   
34.    Mokinių išvykimo iš mokyklos tvarka: 
34.1. mokinių išvykimas įteisinamas direktoriaus įsakymu;  



34.2. išvykstančiam iš mokyklos mokiniui išduodamas  mokslo pažymėjimas (gautų pažymių 
išrašas) arba pažyma apie išklausytą programos dalį; 
34.3. mokiniams, sulaukusiems 14 metų ir stokojantiems mokymosi bei elgesio motyvacijos, gali 
būti siūloma rinktis kitą mokymosi formą. 
35. Mokinių pareigos.  
35.1. Gerbia Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą; laikosi žmonių bendrabūvio 
normų; 
35.2. laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, darbo tvarkos 
taisyklių, mokinio elgesio taisyklių reikalavimų;  
35.3. laikosi visuomenės, mokyklos bendruomenės priimtų demokratijos principų, dalyvauja juos 
įtvirtinant; 
35.4. mokosi pagal savo gebėjimus maksimaliai išnaudojant mokyklos ir švietimo sistemos 
teikiamas  galimybes; 
35.5. sąžiningai atlieka skirtas užduotis; 
35.6. dalyvauja mokyklos organizuojamose parodose, konkursuose, akcijose,  pasiekimų 
patikrinimuose;  
35.7. pasiekus aukštų rezultatų, atstovauja mokyklą, rajoną, Lietuvą  renginiuose, konkursuose, 
festivaliuose, projektuose; 
35.8.tausoja mokyklos materialinę bazę. 
36.  Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos direktorius kartu su Mokyklos 
taryba.  
37. Mokinių atsakomybė. 
37.1. Mokinys pamokų ir pertraukų metu laiką leidžia mokyklos teritorijoje, o renginių metu - jų 
organizavimo vietoje išskyrus atvejus kai gautas mokyklos administracijos leidimas; 
37.2. mokinių  drausminimui taikomos šios poveikio priemonės: 
37.3. mokytojo ar  klasės auklėtojo įspėjimas žodžiu, raštu; 
37.4. auklėtojo pokalbis su nusižengusiu taisyklėms mokiniu; 
37.5. nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu; 
37.6. direktoriaus įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas raštu, šalinimas iš mokyklos.  
38. Mokiniams draudžiama. 
38.1. pamokų metu ir per pertraukas išeiti iš mokyklos teritorijos be mokytojo leidimo;  
38.2. rūkyti ir naudoti psichotropines medžiagas; 
38.3. nešiotis į mokyklą daiktus nesiejamus su ugdymo procesu; 
38.4. naudotis mobiliu telefonu pamokų metu.  
39. Klasės savivalda.  
39.1. Klasės darbui ir gyvenimui organizuoti steigiamos pareigybės; 
39.2. klasės seniūnas – turintis autoritetą pažangus mokinys, išrinktas bendraklasių; 
39.3. budėjimo organizatorius sudaro budėjimo grafiką.                                                                                      
39.4. reikalingas pareigybes nustato kiekvienos klasės kolektyvas; 
39.5. 3 – 6 klasių mokinių atstovai sudaro mokinių tarybą. 

 

 

VII.  MOKYTOJŲ DARBO TVARKA 
 

40. Darbo laikas: 
40.1.skaičiuojamas astronominėmis valandomis; 
40.2.pradžia skaičiuojama pagal tą dieną tvarkaraštyje numatytas kontaktinių pamokų skaičius  
astronominėmis valandomis į viršų nuo paskutinės pamokos pabaigos; 
40.3.nekontaktinių valandų darbo laikas skaičiuojamas atskirai; 
40.4. mokytojų darbo laikas skaičiuojamas kaip vykdant nepertraukiamą darbo procesą; 
40.5.ilgosios pertraukos tarp pamokų metu sudaroma galimybė mokytojui pavalgyti; 



41. Darbo laiko iki pirmos pamokos metu vykdomi: pasiruošimas pamokoms ( pasitarimai, 
natiurmortų statymai, klasių tvarkymas, dokumentų tvarkymas ir t.t. ) ar aplinkos organizavimo 
darbai. Šis laikas naudojamas įpareigojimų, pvz. ( viešieji pirkimai, sauga nuo gaisrų ir nalaimingų 
atsitikimų ir t.t. )  atlikimui. 
42. Pertraukos: 

 
42.1    darbo laiką pertraukos tarp pamokų metu mokytojas naudoja individualiai, išskyrus atvejus: 
42.2.1.skubaus pasitarimo būtinybė;  
42.2.2.vykdomi aplinkos organizavimo darbai;  
42.2.3.atliekamas  privalomas budėjimas;  
42.3.   ilgąją pertrauką  mokytojai išnaudoja pavalgymui;  
42.4.   valgymo pertrauką trumpinti iki 20 min. galima tik mokytojų pageidavimu; 
42.5.   ilgosios pertraukos metu budi mokytojas, kuriam tą dieną numatyta ne daugiau 4 darbo val. 
44.      Budėjimo grafiką tvirtina direktorius. 
45.      Nekontaktinės valandos: 
45.1    skirtos projektams ir metodiniam darbui:  
45.1.1.atliekami darbai sutariami pusmečio pradžioje ir nurodomi direktoriaus įsakymu kiekvienam 
mokytojui individualiai ne vėliau kaip iki pusmečio darbo pradžios; 
45.1.2.darbo laiką metodiniam darbui galima naudoti: darbui su klase,  projektams, mokyklos 
aplinkos organizavimo, vaizdinių priemonių ruošimo ( gaminimo ),  pasiekimų ir mokyklos įstorijos 
fiksavimo darbams; 
45.2.  skirtos pasiruošimui pamokoms: 
45.2.1.atliekami pasiruošimo kontaktinėms pamokoms, ugdymo aplinkos organizavimo, ugdymo 
rezultatų pristatymo, 
45.2.2.ekskursijų, išvykų, parodų lankymo bei organizavimo darbai. 
46.      Įrašai apie atliktą darbą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje įrašomi mokytojui padarius įrašą 
apie atliktą darbą individualiame darbo laiko apskaitos žurnale; 
47.     Nekontaktinių valandų darbo grafike nurodoma tik valandų kiekis per savaitės dieną. Darbo 
laiką nusistato pats mokytojas. Nekontaktinių valandų darbo grafiką tvirtina direktorius. 
48.    Darbas gali būti atliekamas mokykloje arba aplinkoje kurios reikalauja darbo pobūdis. 
49.    Darbą ne mokykloje galima atlikti tik administracijai leidus. 
50.    Dirbant ne mokykloje už saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą mokykla neatsako.  
51.    Raštišką leidimą dirbti ne mokykloje direktorius patvirtina įsakymu. 
52.    Per savaitę nekontaktinio darbo metu privaloma atlikti darbų kiekį, kuriam sunaudojamas 
darbo valandų skaičius numatytas tarifikacijoje nekontaktiniam darbui. 

 
VIII.  VYRESNIOJO BUHALTERIO DARBO TVARKA 

 
53.    Darbo laikas. 
54. Buhalterės darbo laikas 8-12; 13-17. Jei buhalteris dirba ne visą darbo dieną, darbo laikas šalių 
susitarimu nurodomas  direktoriaus įsakymu. 
55. Darbų paskirstymas ir jų atlikimo laikas. 
55. Pagal funkcijas darbo laikas skirstomas į paruošiamuosius, einamuosius, ataskaitų pateikimą. 
55.1.Paruošiamieji  - sąmatų, projektų, apskaitos tvarkų ruošimas, pasitarimai. 
55.2.Einamieji – sąskaitų apmokėjimas, apskaitos organizavimas, nurodymų vykdymas. 
55.3.Atsiskaitomieji – ataskaitos, mokesčių suvestinės, patikrinimai, auditas ir t.t. 
56.  Buhalterė dienos darbo laiką privalo paskirstyti visoms trims funkcijoms atlikti. 
57. Reikalavimai buhalterės darbui: 
58. Laiku ir reikalaujama forma pateikti ataskaitas, sąmatas ar skaičiavimus (pagal adresatą). 
59. Dalyvauti veiklą reglamentuojančių dokumentų ruošime: 



60. Dalyvauti pasitarimuose. 
61. Nustatytu laiku pateikti suvestines apie užmokesčio už išlaikymą mokykloje surinkimą.  
62. Iškilus būtinybei atlikti nenumatytus darbus.                                                                               
63. Darbo laiko keitimas:   
64. Nustatyta darbo laiką galima keisti raštu nurodant priežastis ir gavus direktoriaus leidimą, kai: 
64.1.iškyla būtinybė skubiai atlikti darbą, kuriam atlikti tuo metu neužtenka laiko; 
64.2.iškyla darbuotojo asmeninės priežastys. 
65.Papildomas darbo laikas kompensuojamas laisvu laiku numatytų darbo valandų metu. 

                        
                                                

IX.  ORGANIZATORĖS - SEKRETORĖS DARBO TVARKA 
 

66. Darbo laikas. 
67. Darbo laikas nuo 8 iki 12 ir nuo 13 iki 17 valandos. 
68. Darbų atlikimo laikas: 
69. Darbai, kurie atliekami iki pamokų pradžios: 
69.1. informacijos registravimas; 
69.2. informacijos pateikimas; 
69.3. žinių apie mokinius sisteminimas; 
69.4. informacijos iš Švietimo skyriaus parnešimas; 
69.5. dokumentų rengimas ir įforminimas;  
69.6. darbuotojų pateiktų dokumentų peržiūrėjimas ir sutvarkymas;     
69.7. dokumentų rengimas ir spausdinimas; 
69.8. informacinių skelbimų apie numatomus renginius paruošimas;      
69.9.  mokyklos renginių, posėdžių ir pasitarimų organizavimas; 
69.10.dokumentų tvarkymas ir ruošimas saugojimui 
70.    Darbai, kurie atliekami susirinkus mokytojams, mokiniams ar jų tėveliams: 
70.1. informacijos apie mokyklos darbuotojų problemas ir atliktus darbus rinkimas; 
70.2. moksleivių prašymų ir kitus dokumentų priėmimas;    
70.3. bendravimas su mokinių tėvais, informacijos teikimas; 
70.4.atleidimo nuo mokesčių dokumentų rinkimas; 
70.5. mokinių sąrašo priežiūra; 
70.6.priminimas apie direktoriaus ar darbuotojų įpareigojimų vykdymą;. 
70.7. paramos teikimas darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais; 
 
 

X. MOKYKLOS PRIEŽIŪROS DARBININKŲ DARBO TVARKA 
 

71. Darbo laikas. 
71.1. Darbo laikas: iš ryto      07.30-11.30 12.00-14.00;  08.00-12.00 12.30-16.30;  
                               po pietų   14.00-16.00 16.30-20.30;  12.00-16.00 16.30-20.30; 
72. Darbų atlikimo laikas: 
72.1. iki pamokų pradžios atliekami patalpų ir aplinkos tvarkymo darbai; 
72.2. prasidėjus pamokoms atliekamas budėjimas. 
73. Darbai atliekami pareigybės aprašyme nurodyta tvarka. 
 

 
 
 
 



 
XI. PASTATO PRIEŽIŪROS DARBININKO DARBO TVARKA 
 
 

74. Darbo laikas. 
74.1. Darbo laikas: 08.00-12.00 12.30-16.30;  
73.    Darbai atliekami pareigybės aprašyme nurodyta tvarka. 
 
 

XII.  ATSAKOMYBĖ UŽ NAUDOJAMĄ TURTĄ, MEDŽIAGAS IR PRIEMONES 
 
74.  Siekiant užtikrinti mokyklos turto, naudojamo ugdymo procese, saugą nuo sugadinimo   
administracija ir mokytojas surašo patvirtintos formos dalinės materialinės atsakomybės sutartį. 
74.1.sunaudojus ugdymo procese medžiagas ar priemones mokytojai pasirašo medžiagų  
nurašymo dokumentuose; 
74.2.per 10 kalendorinių dienų nuo pusmečio darbo pradžios mokytojai raštu administracijai 
praneša apie numatomus atlikti: 
74.2.1.aplinkos organizavimo darbus; 
74.2.2.vaizdines priemones; 
74.2.3.ekskursijas ir išvykas; 
74.2.4.reikalingas įsigyti priemones, medžiagas, turtą ugdymo procesui organizuoti. 
 

 
XIII. KLASĖS PRIEŽIŪROS (AUKLĖTOJO) DARBAS 

 
75.   Darbai kuriuos apibrėžia sąvoka „klasės auklėtojas“: 
75.1.mokinių sąrašo klasėje priežiūra; 
75.2.patikėtos klasės mokinių lankomumo priežiūra; 
75.3.klasės mokinių dalyvavimo renginiuose užtikrinimas; 
75.4.klasės mokinių medžiagų ir priemonių, kurias perka tėvai, įsigijimo organizavimas; 
75.5.klasės mokinių išvykų, ekskursijų organizavimas; 
75.6.saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių įdiegimas klasėje; 
75.7.mokesčių už išlaikymą mokykloje surinkimo priežiūra. 
76.  Apmokėjimas už darbą su klase: 
76.1.tarifikuojama viena nekontaktinė savaitinė valanda metodiniam darbui; 
76.2.mokinių rudens, pavasario ar vasaros atostogų metu skiriama viena išeiginė diena tarifikuotų 
valandų darbo metu. 

 
XIV. DALYVAVIMAS SAVIVALDOJE. ĮPAREIGOJIMAI. KVALIFIKACIJA. 

 
77.  Mokytojas privalo dalyvauti: 
77.1.susirinkimuose; 
77.2.mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų kūrime; 
77.3.ugdymo proceso organizavime ir aplinkos kūrime; 
77.4.metodinėje veikloje; 
77.5.pasiekimų pristatymo organizavimo darbe; 
77.6.kvalifikacijos kėlimo ir demonstravimo renginiuose; 
77.7.projektų kūrime ir veikloje; 
77.8.metraščio kūrime; 
77.9.mokyklos veiklos strategijos kūrime.  



XV. DARBO APMOKĖJIMAS IR DARBO KRŪVIO PASKIRSTYMAS 
 

 

 78. Ugdymo procesą aptarnaujančių darbuotojų atlyginimas nustatomas pasirašant darbo sutartį. 
Atlyginimo dydis priklauso nuo pareigybei skiriamo koeficiento ir skiriamų valandų(darbo krūvio). 
Mokytojų – nuo kvalifikacinės kategorijos, išsilavinimo ir skiriamų valandų(darbo krūvio).  
79. Atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį, darbuotojui pageidaujant – vieną kartą.  
80. Už darbo pareigų vykdymą, nepriekaištingą darbą, idėjų skleidimą ir įgyvendinimą, papildomai 
atliktą darbą darbdavys (direktorius) gali skatinti darbuotojus: 
               · pareikšti padėką (įsakymas ar padėkos raštas);  
               · apdovanoti dovana; 
               · premijuoti, apmokėti papildomai atliktą darbą;  
               · pirmumo teise skirti tobulintis; 
               · atsižvelgti skiriant pamokų krūvį; 
               · suteikti galimybę rinktis  pamokinės ar kitos veiklos rūšį.  
80. Darbo krūvis: mokytojams – gali skirtis kiekvieną pusmetį  priklausomai nuo sukomplektuotų 
klasių skaičiaus, ugdymo plano, formos bei pedagogo kvalifikacijos, jo kompetencijų, nuobaudų 
gavimo, skirtų išteklių atlyginimams. Ūkio personalui – steigėjo patvirtintose ribose direktoriaus 
skirtas etatas arba jo dalis – gali keistis pasikeitus pareigybei numatytų atlikti funkcijų ar darbo 
apimties  kiekiui, skirtų išteklių. 

 

XVI. MOKYKLOS VEIKLOS METU SUKURIAMAS TURTAS 

 
81. Mokyklos darbuotojų darbo metu sukuriamas intelektinis ir materialusis turtas yra steigėjo 
nuosavybė. 
82. Mokyklos darbuotojų darbo metu sukuriamo intelektinio ir materialiojo turto autorinės teisės 
nustatomos tik pareikalavus pagal kiekvieną atvejį vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais. 
83. Ugdymo proceso metu sukuriamas intelektinis ir materialusis turtas, sukurtas bendradarbiaujant 
mokiniui, mokytojui ar bet kuriam mokyklos darbuotojui, yra steigėjo nuosavybė. 
84.  Ugdymo proceso metu bendradarbiaujant mokiniui, mokytojui ar bet kuriam mokyklos 
darbuotojui sukuriamo intelektinio ir materialiojo turto sukūrimo autorystė nustatoma tik 
pareikalavus pagal kiekvieną atvejį atskirai vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais. 

 

 

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
85.    Taisyklės įsigalioja po 2 savaičių nuo jų patvirtinimo dienos. 
86.    Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.  
87.    Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos viešai, matomoje vietoje.  
88.    Darbuotojai, nepageidaujantys dirbti taisyklių nustatyta tvarka, turi apie tai raštu pranešti 
direktoriui. 
  
 
 
 
 
 
 
 

SUDERINTA 
Mokyklos tarybos posėdžio protokolas Nr 1 
 



                            
 


