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MARIJAMPOLES RIMANTO STANKEVIdIAUS PROGIMNAZIJOS
VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Marijampol6s Rimanto Stankevidiaus progimnazijos (toliau - Progimnazija) vidaus darbo
tvarkos taisykles (toliau - Taisykles) nustato Progimnazijos darbuotojq (toliau - darbuotojq) darbo
pareigas, funkcijas, darbo ir poilsio laikE, bendrus vidaus tvarkos, elgesio reikalavimus.

2. Taisykliq tikslas - stiprinti Progimnazijos bendruomenes nariq darbo drausmg ir
atsakomybg, uZtikrinti gerq darbo kokybg ir efektyvum4, racionaliai naudoti darbo laik4,
ZmoniSkuosius ir materialinius i5teklius, uZtikrinti ger4 istaigos veiklos organizavim4.

3. Taisykles apibreZia bendruosius darbo santykiq principus ir elgesio nornas, kuriq
nereglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Darbuotojq saugos lr sveikatos bei kiti
Lietuvos Respublikos istatymai, vyriausybes nutarimai ir kiti teises aktai. 

-

II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS STRUKTURA

4. Progimnazijos organizacing struktlr4 (1 priedas) ir pareigybiq s4ra54 nustato ir tvirtina
direktorius. DidZiausiQ Progimnazijai leistin4 pareigybiq skaidiq nustato Piogimnazijos steigejas,
pedagoginiq pareigybiq skaidiq lemia klasiq komplektq ir mokiniq skaidius.

5. Direktorius iki mokslo metq pradZios sudaro darbuotojq tarifikacijos sqrasus, nustato
darbo kr[vi.

6. Etatai maZinami, nauji steigiami, vadovaujantis
sprendimu.

Marijampoles savivaldybes tarybos

7. Direktorius, i5eidamas kasmetiniq atostogq, informuoja bendruomenes narius apie
atostogq trukmg, vaduojanti asmeni.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMAS, DARBUOTOJU INFORMAVIMAS

8. Progimnazijos direktorius ir darbuotojai, igyvendindami savo teises ir vykdydami
pareigas, privalo bendradarbiauti, vengti interesq konflikto ir siekti bendros geroves, darbo santykiq
darnios pletros ir abiejq Saliq teisetq interesq gynimo.

9. Progimnazijos direktorius ir darbuotojai privalo vieni kitiems laiku prane5ti bet kokias
aplinkybes, galindias reik5mingai paveikti darbo sutarties sudarym4, r.ykdym4 ir nutraukim4.
Informacija turi b[ti teisinga ir pateikiama Siose Taisyklese nustatytais terminais.

10. Darbuotojai su Progimnazijoje galiojandiais teisds aktais supaZindinami elektroniniu
pa5tu, arba per elektronini dienyn4, arba per DVS sistem4 ,,Kontora" iSsiundiant teises akt4 ar
reikiam4 informacij4 elektroniniu formatu, kuris prilygsta rastiskam susipaZinimui, jei teises akte
nenurodyta kitaip.

1 1. Darbuotojai privalo elektronini pa5t4, elektronini dienyn4 tikrinti ne rediau kaip kart4 per
I darbo dien4, atsaky'ti trumpa Zinute iprane5imq. Jei per 2 darbo dienas (isskyrus atostogq, ligos ar
ilgesnes kaip vienos dienos komandiruotes laik4) darbuotojas niekaip neieaguoja i eGmlonini
prane5im4, laikoma, kad darbuotojas yra supaZindintas su teisds aktu- ar kita iniormacija ir yra
atsakingas uZ vykdym4.
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12.UZ darbuotojq, neturindiq prieigos prie elektroninio paSto, supaZindinim4 su teises aktais
ar kita informacija atsakingas direktoriaus pavaduotojas [kiui.

IV SKYRIUS
DARBO SUTARdIU SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

13. Progimnazijos direktorius skiria ir atleidZia i5 darbo darbuotojus Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta tvarka.

14. Priimami i darb4 darbuotojai pateikia Siuos dokumentus:
14.1. praSym4 (2 priedas) Progimnazijos direktoriui del priemimo idarb4;
14.2. pasolasmens tapatybes korteles koprjq;
14.3. iSsilavinimo diplomo koprje;
1 4.4. kvalifikacijos paZymejimo kopij4;
14.5. gyvenimo apra5ym4;
14.6. palym4 apie profesing darbo patirti;
14.7. asmens medicining knygelg (sveikatos pasq);
14.8. Higienos igtdZiq paZymejimq (mokytojams ir techniniam personalui);
I 4.9. Pirmosios pagalbos paZymej im4 (mokytojams);
14.10. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo

paZymejimq (60 val. programa).
15. Priimami i darbq darbuotojai su Progimnazijos vidaus dokumentais susipaZista

Progimnazij os svetainej e (www. stankevi ciaus. lO.
16. Siekiant efektyvaus dokumentq valdymo ir sisteminio para5o, Progimnazijoje naudojama

Dokumentq valdymo sistema ,,Kontora" (toliau - DVS ,,Kontora"). DVS ,,Kontora,. sisteminio
para5o (nekvalifikuoto elektroninio para5o) teisine galiayralygiaverte ra5ytiniam para5ui.

17. Priimami i darb4 darbuotojai pasiraSytinai supaZindinami su gaisrines saugos
taisyklemis, darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareigybes aprasymu.

18. Iki darbo pradZios darbuotojui pasira5ytinai iteikiama LR DK 44 straipsnio I dalyje
iSvardyta informacija apie darbo s4lygas.

19. Su darbuotoju sudaroma darbo sutartis ra5tu dviem egzemplioriais. J4 pasira5o
Progimnazijos direktorius ir asmuo, kuri priima i darb4. Vienas rrt .ti"r egzempliorius lieka
Progimnazijoj e, kitas duodamas darbuotojui.

20. Darbo sutarties sqlygq keitimas, papildymas iforminamas abiejuose darbo sutarties
egzemplioriuose arba suraSomas atskiras (dviem egzemplioriais) pirmines darbo sutarties tgsinys,
nurodant jos sudarymo dat4 ir numeri, ir atskirai Darbo sutardiq registre neregistruojamas.

21. Visos darbuotojq dokumentq kopijos, medicinines asmens knygiles, uilikur darbuotojo
periodini sveikatos patikrinim4, saugomos Progimnazijos administracijoje.

22. Progimnazijos direktorius turi teisg pakeisti darbuotojo darbo s4lygas (pakeisti darbo
viet4, darbo reZimL, materialing atsakomybg, pareigq pavadinim4) vadovaulantis 1,n DK 45
straipsniu.

23. Apie numatomQ darbo s4lygq pakeitim4 darbuotojui turi buti prane5ta vadovaujantis LR
DK 45 str. 4 d. nuostatomis.

24- Darbuotojui rastu pageidaujant, administratorius isduoda
Progimnazijoje pareigas, darbo krtvi, grafik4, darbo staLq.

paLymq apie jo uZimamas

25- Darbuotojas pra5ymq del atleidimo i5 darbo (3 priedas) pateikia progimnazijos
administratoriui su atsakingq asmenq para5ais:

25.1. direktoriaus pavaduotojo ugdymui, atsakingo uZ e. dienyno prieZiiir4;
25 .2. direktoriaus pavaduotoj o [kiui;
25.3. vyresniojo buhalterio ar buhalterio;
25.4. bibliotekininko.
26. Darbuotojai atleidZiami iS pareigq Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
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27. Datbo sutartis gali buti nutraukiama darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq,
suderinus su vadow ir esant palankiai situacijai. Darbuotojas praSym4 del atleidimo iS O*Uo guii
pateikti anksdiau negu prie5 dvidesimt kalendoriniq dienq.

V SKYRIUS
LYGIV GALIMYBIU POLITIKOS IGWENDINIMO IR vYKDyMo pRrEZrUnos

PRINCIPU IGWENDINIMO PRIEMONES

28. Progimnazrjoje uZtilainamos Sios lygiq galimybiq politikos igyvendinimo ir vykdymo
prieZitros principq igyvendinimo priemones:

28.1. priimant darbuotojq idarb4, taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sElygos;
28.2. darbuotojams sudaromos vienodos darbo s4lygos, galimybes tobulinti kvalifikacijq,

siekti profesinio tobulejimo, persikvalifikuoti, igyti praktinis aarUo iatirties, taip pat teikiarnos
vienodos lengvatos;

28.3. naudojami vienodi darbo vertinimo ir atleidimo i5 darbo kriterijai;
28.4. vZ toki pati darbq mokamas vienodas darbo uZmokestis;
28.5. darbuotojai turi teisg teikti skundq, pra5ym4, prane5imE del galimai darbuotojo patirtos

tiesiogines ar netiesiogines diskriminacijos del lyties, rases, tautybes, kalbos, kilmes, ,o.iulin.,
padeties, amZiaus, lytines orientacijos, negalios, etnines priklausomybes, narystes politineje
parttjoje ar asociacijoje, religijos, tikejimo, isitikinimq ar paZiury, ketinimo tureti vaikq 1"aitg, alt
aplinkybiq, nesusijusiq su darbuotojq dalykinemis savybemis, priekabiavimo,- seksraiinio
priekabiavimo ir gauti motyluot4 atsakym4 ne veliau kaip per 20 iarbo dienq nuo prane5imo
pateikimo.

29. Progimnazijos direktorius, gavgs skund4, praSym4, prane5imq, sudaro komisij4, kuri
siekia uZtikrinti, kad:

29.1. apskqstasis asmuo bttq laikomas nekaltu iki tol, kol nebus priimtas sprendimas, kad jis
i5ties padare paZeidim4;

29.2. tyrimas butq atliktas labai greitai, per trumpiausi4 terminE;
29.3. darbuotojui, pateikusiam skund4, praSym4, prane5im4, bltq sudarytos visos galimybes

teikti paai5kinimus, savo veiksmq vertinimo ir aiskinimo versii4;
29 .4. bntq i5saugotas tyrimo di skreti Skumas ir laikomasi konfi dencialumo ;
29.5. tyrimas btq atliekamas objektyviai, neturint i5ankstiniq vertinimq, nuomoniq, pa2iurq.
30. Komisija per ne ilgesni kaip 15 darbo dienq terminq i5tiria skund4, praSym4, franeSim4ir pateikia Progimnazijos direktoriui motyvuot4 iSvad4, kurioje nurodoma, * it r"Aur, praS,mus,

prane5imas pagristas, ir siUlo konkredias priemones tiek paZeidljo atZvilgiu, tiek apskritai, Uatone
atvej ai nepasikartotq.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJO STNUN4I ISIPAREIGOJIMU GERBIMO IGYVENDINIMO

PRIEMONES

Sios darbuotojo Seiminiq isipareigojimq gerbimo

vienodos s4lygos teikti Progimnazijos
vadovaujantis

darbo metu turi blti

direktoriui
LR DK 28vykdymo darbo metu,

darbuotojo praSym4 del
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31.5. jei yra gaunamas darbuotojo pra5ymas, direktorius per ne ilgesni kaip2 darbo dienq
termin4 ivertina jame nurodyt4 informacijq ir sprendZia del praSymo tenkinimo;

31.6. Progimnazijos direktorius turi teisg netenkinti darbuotojo pra5ymo. Tokiu atveju
darbuotojui ra5tu pateikiamas direktoriaus motyvuotas atsakymas del pra5ymo netenkinimo.

VII SKYRIUS
BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

32. Progimnazijos bendruomenes nariq darbo santykiai grindZiami tarpusavio supratimo,
tolerancijos, geranori5kumo ir abipuses pagarbos principais.

33. Progimnazijos bendruomenes nariai s4ziningai atlieka savo pareigas bei jiems deleguotq
darb4, laikosi darbo drausm6s, laiku ir tiksliai vykdo teisetus Progimnazijos administricijos
nurodymus ir savivaldos institucijq teisetus sprendimus.

34. Bendruomends nariai savo elgesiu reprezentuoja Progimnazijq, todel. bendraudami su
visuomene, Ziniasklaida, privalo blti lojalfis ir susilaikyti nuo asmenines nuomones iSsakymo apie
Progimnazijos veikl4, saugoti jos duomenq konfi dencialum4.

35. Kad pasiruo5tq darbo dienai, mokytojai privalo atvykti bent 5 min. anksdiau iki savo
darbo pradZios, susipaZinti su pateikta informacija, esandia mokytojq kambario skelbimq lentoje,
elektroniniame pa5te ir elektroniniame dienyne.

36. Progimnazijos darbuotojams draudZiama darbo metu b[ti neblaiviems
nuo narkotiniq bei toksiniq medZiagq.

37. Progimnazijos darbuotojams negalima laikyti ir vartoti jokiq asmeniniq maisto produktq
ir gerimq savo darbo vietoje (iSskyrus Progimnazijos bendruomenes nariq poilsiui ir kavos
pertraukai skirtas vietas tam tikru laiku).

38' Mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas negali iSeiti i5 klases ir palikti mokiniq vienq.
39. Pedagogai turi uZtikrinti, kad pamokose, uZsiemimuose b[tq laikomasi saugaus'elgesio

taisykliq, nustatlta tvarka privalo organizuoti mokiniams saugaus elgesio instruktaZus p-asira5ytinai.
Pamok4 mokyojai visada turi pradeti ir baigti nustatytu laiku.

40. Mokytojas neturi teises i5varlti mokinio i5 pamokos, pavdlavusio neileisti ipamok4.
41. I5kilus problemoms, mokytojas turi vadovautis Poveikio priemonirl taikymo netinkamai

besielgiantiems mokiniams Marijampoles Rimanto Stankevidiaus progimnazijoje tvarka, patvirtinta
2020-08-31 isakymu Nr. V-50, ir, nedelsiant informuoti Progimnazijos uuaora arba jo lgaliot4
asmeni apie netinkam4 elgesi, informuoti mokinio tevus (globejus, rupintojus).

42. Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai pamokq, uZsiemimq metu negali kalbetis
mobiliuoju telefonu (tai galima dary{i iSskirtiniais atvejais, ispejus mokinius) ir prival,o drausti tai
daryi mokiniams.

43. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas organizuoja pamok4, rengini ne klaseje,
bet kitoje Progimnazijos erdveje per savo pamok4, jis turi suderinti su direkioriaus pavaduot;ju
ugdymui. Jei pamoka, renginys organizuojamas ir per kitq mokytojq pamokas progimn azijoje,
privalo suderinti su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir informuoti motyto;uy

43.1' mokytojai, kuriq pamokq metu vyksta kito mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto
organizuojama pamoka, renginys, privalo dalyvauti su savo klas6s, g*p"t mokiniais ir atsakyti uZ
jq elgesi;

43.2. jei pamoka, renginys organizuojamas uZ Progimnazijos teritorijos ribq, pedagogas,
vadovaudamasis Mokiniq turizmo renginiq organizavimo tvarkos apraSu, pur..rgiu- reikiairus
dokumentus ir apie renginyje dalyvausiandius mokinius informuoja mokytoj6 .r" ,"liuu kaip prieS
vien4 darbo dien4 iki renginio.

44. Mokytojas i savo pamok4, uZsiemim4 be Progimnazijos administracijos leidimo negali
ileisti pa5aliniq asmenq. Esant reikalui, ! pamok4, uZsiemim4 be atskiro lspejimo gali ieiti tik
Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagbgas, psichologas,
visuomends sveikatos prieZilros specialistas.

ar apsvaigusiems
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45. Susirgus mokytojui, pagal galimybes direktoriaus isakymu skiriamas vaduojantis
mokyojas. Jis privalo susipaZinti su vaduojamo mokyojo parengtu ilgalaikiu planu, progiuru,
laiku pildyti elektronini dienyn4, dirbti pagal vaduojamo mokytojo tvaikaraSti, mokiniams teikti
konsultacijas, nustatlta tvarka informuoti mokiniq tevus (globejus, rupintojus) apie jq vaikq
ugdymosi pasiekimus ir lankomum4.

46- Mokyojams, pagalbos mokiniui specialistams be progimnazijos
direktoriaus/direktoriaus pavaduotojo ugdymui leidimo keistiivarkaraSti draud Liarna.

47. Darbuotojams draudZiama leisti pa5aliniams asmenims naudotis progimnazijos
elektroniniais rySiais, programine iranga, kanceliarinemis ir kitomis priemonemis.

48. Vykstant renginiams Progimnazijos patalpose poilsio ir Svendiq dienomis, organizatoriai
privalo atsakyti uZ inventoriaus ar turto sugadinim4, mokiniq saugum4 bei ivark4 renginio metu.

49. Darbuotojas privalo pasitikrinti sveikat4laikantis darbdavio sudary.to ,4.uso ir grafiko.

VIII SKYRIUS
ELGESIO, APRANGOS IR TSVATZUOS REIKALAVIMAI

5 0. Darbuotoj ai savo elgesiu reprezentuoj a progimnazij 
4.

51. Progimnazijoje turi buti laikomasi drausmes, susitarimq,
atmosfera, mokiniai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitaii,
asmenimis).

palaikoma kDrybinga darbo
su mokyklos svediais (kitais

52. Darbuotojams Progimnazijoje ir jos teritorijoje draudZiama vartoti necenzlrinius ZodZius
ir posakius, laikyti necenzlring arba Zeminandi4 asmens-garbg ir orum4 informacij4 progimnazijoje.

53. Progimnazljoje, siekiant uztikdnti asmens teises i atvaizd.4, nuotraui<os, ii.d,o, ju..o
ira5ai darom i, tik Lo dLiul raStu s uderinus su admi ni strac ij a.

54. Darbuotojai turi bfiti tvarkingos i5vaizdos, jr+ apranga - Svari, dalykinio stiliaus.
55. Darbuotojai per mokiniq atostogas, kai nevyksta veikla, susijusi su progimnazijos

veiklos reprezentavimu ir atstovavimu, gali deveti laisvalaikio stiliaus drabuZlus.

IX SKYRIUS
DARBUOTOJU TEISES IR PAREIGOS

56. Progimnazijos darbuotojai turi teisg:
56.1. gauti istatymq ir kitq teises aktq nustatyq darbo uZmokesti;
56.2. i5 administracijos, kitq darbuotojq gauti informacij4, butin4 atlikti uZduotims ir

pavedimams;
56.3. i Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytas atostogas;
56.4. buti profesiniq sqiungq, organizacijq ar susivienijimq *.iuir, taip pat politiniq partrjr+

at organizacijq nariais, ne darbo metu dalyvauti politineje veikioje, jei nedrauaZia lstatymai;' 
' J i

56.5. ginti teisme paZeistas teises ir teisetus interesus;
56.6. atsisakyti atlikti uZduoti ar pavedim4, jeigu paskirta uZduotis priestarauja istatymui ar

kitam teises aktui, ir apie tai darbuotojas privalo ra5tu pranesti Progimnazijos direktorlui;
56.7. mokytojas su preliminariu kitq mokslo metq darbo kruviu iuri buti supaZindintas iki

kasmetiniq atostogq.
57. Progimnazijos darbuotojai privalo:
57.1. r'ykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytus reikalavimus, darbo sutartyje

numatytas pareigas, taip pat pareigas, nurodltas pareigybiq apraSymuose, patvirtintuose
Progimnazijos direktoriaus, ir Siose Taisyklese;

57 .2.lalkytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitq teises aktq;
57.3. vykdyti Lietuvos Respublikos lstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimus, Marijampoles savivaldybes tarybos sprendimus, Progimnazijos diiektoriaus lsakymus;
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57.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis su darbu susijusia informacija, kitaip nei
nustato istatymai ar kiti teises aktai, neviesinti dokumentq i5 Progimnazijos del kasmetiniq
atostogq, komandiruodiq ar del kitq, susijusiq su darbu, atvejq;

57.5. vykdyi saugos ir sveikatos darbe, higienos, civilines ir gaisrines saugos reikalavimus;
57.6. nerdkyti Progimnazijos patalpose ir teritorijoje;
57.7. tinkamai priZilreti savo darbo viet4 ftabinet4), inventoriq, tausoti Progimnazijos turt4.
57.8. paskelbtos valstybes lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu,

progimnazijoje deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones, kai tai du.yti ipareigoja
Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro vaistybls flgio
ekstremalios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimai ar kititeises aktai.

58. Darbuotojas, negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti i darbq, apie tai turi
informuoti Progimnazijos administracrj4 iki 7 .45 val. ir nurodyi velavimo ar neanykimo prieZastis.
Jeigu darbuotojas apie savo neatvykim4 del tam tikrq prieZasdiq negali prane-Sti pats, tai gali
padaryi kiti asmenys.

X SKYRIUS
PAGRINDINES PROGIMNAZIJOS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS IR TEISES

59. Progimnazij os administracij a privalo:
59.1. uZtikrinti visq Progimnazijos bendruomenes nariq saugias ir sveikas darbo bei

mokymosi sqlygas;
59.2. orgarrizuoti ir vykdyti saugq darbq;
59.3. irengti darbo ir mokymosi vietas, atitinkandias darbo

reikalavimus;
59.4. teises aktq nustatyta tvarka atlikti darbo vietq profesines

darbuotojus saugos priemonemis;

saugos ir higienos normq

rizikos vertinim4, aprupinti

59.5. rlpintis darbuotojq profesiniu tobulejimu bei mokymu.
60. Progimnazijos administracija turi teisg:
60.1. reikalauti, kad mokiniai ir darbuotojai vykdytq pareigas, laikytqsi progimnazijoje

nustatyto darbo laiko reZimo ir darbo drausmes;
60.2. teises aktq nustaty'ta tvarka skirti paskatinimus, drausmines nuobaudas.

XI SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

61. Progimnazijos darbuotojq darbo laiko trukmd nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos
istatymais.

62. I darbo laik4 ieina: faktiSkai dirbtas laikas; tamybines komandiruotes; laikas, reikalingas
darbo vietai, darbo irankiams, saugos priemonems paruoSti ir sutvarkyti; privalomq mediciniiiq
apZi[ry laikas ir kt. (LR DK 1l I srr.).

63. Darbuotojtl darbo laikas Zymimas darbo laiko apskaitos Ziniara5tyje.
64. Progimnazijos mokiniai ir darbuotojai turi laikyis nustatl.to darbo laiko reZimo:
64.1. visiems darbuotojams nustatyta 5 darbo dienq savaite; poilsio dienos - Sestadienis ir

sekmadienis;
64-2- Ptogimnazlja atidaroma 7.00 val. ir uZrakinama 20.00 val.; patekti i progimnazijos

patalpas ne darbo metu (organizuojamas renginys, mokiniq stovykla ir pan.; galima tit iS antcsto
suderinus su Progimnazijos direktoriumi.

65' Darbuotojai dirba pagal direktoriaus patvirtint4 darbo grafik4, pagal pamokq,
neformaliojo Svietimo, konsultac,jq i. kitus veiklos organizavimo tvarkara5diur. iurUuotojams
draudZiama savavali5kai keisti tvarkara5ti ar darbo grafik4.

66. Su darbo grafiku darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai. Mokytojams darbo grafikas
susipaZinti pateikiamas per elektronini dienynq ar per DVS ,,Kontora".
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67. Pamokq pradZia 8.00 val. Pamokq trukme l-oje klaseje - 35 min., 2-8 klasese - 45 min.
68. Pedagoginiai darbuotojai turi atvykti i darbo viet4 ne veliau kaip 5 min. iki pirmosios

pamokos (pagal patvirtint4 pamokq tvarkara5ti).
69. Pedagoginiai darbuotojai uZtikrina mokiniq saugumq Progimnazijoje pertraukq metu

pagal direktoriaus patvirtintq grafik4.
70. Pedagogq darbo valanda - 60 min., i5 kuriq 45 min. yra skirtos tiesioginiam darbui su

klase, likusias 15 min. pedagogas gali skirti mokiniq konsultavimui, mokiniq ruug.r-o uZtikrinimui.
71. Pedagogai dalyvauja Mokytojq tarybos ar kitq darbo grupiq (kurioms jie priklauso)

posedZiuose, susirinkimuose, nors t4 savaites dien4 ir neturi pamokq ar uZsiemi*q. feaagog,l
nedalyvavimas posedZiuose, susirinkimuose neatleidZia nuo juose pateiktos i"formaii;-os
neZinojimo.

72. Darbtntojas, i5vykdamas i5 Progimnazijos darbo tikslais, lykdydamas savo funkcijas,
numatytas pareigybes apra5yme, apie tai privalo informuoti direktoriq, o jam nesant direktoriaus
pavaduotoj4 ugdymui.

73. Kasmetines atostogos darbuotojams uZ kiekvienus darbo metus suteikiamos tais padiais
darbo metais pagal atostogq suteikimo eilg, kuri tvirtinama Progimnazijos direktoriaus isakymu iki
geguZes 1 dienos.

74. Mokymosi atostogos darbuotojams suteikiamos pagal
kodeks4 ir kitus galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.

75. Darbuotojams nemokamos atostogos ir nemokamas
vadovaujantis LR DK 137 str. nuostatomis.

Lietuvos Respublikos darbo

laisvas laikas suteikiamas

XII SKYRIUS
DARBO APMOKEJIMAS

76. Pateigines algos pastoviosios dalies koeficientas, jo keitimas sulygstamas darbuotojo
darbo sutartyje.

77 . Darbo uZmokestis Progimnazijos darbuotojams mokamas du kartus per menesi: I dalis -iki einamojo mdnesio 25 d.,II dalis - kit4 menesi per 10 darbo dienq. Esant darbuotojo ra5ti5kam
pra5ymui - kartq per mdnesi. Avanso suma negali vir5yti 40 procentq priskaidiuoto darbo
uZmokesdio. I5mokama tiksliai apskaidiuota surna, at€mus jau i5moket4 avansQ ir visus
priklausandius i5skaitymus.

78. AtsiZvelgiant i galimus finansiniq lesq gavimo sutrikimus ne del Progimnazijos kaltes,
darbo uZmokesdio mokejimo terminai gali bfti keidiami apie tai informuojant darbuotojus.

79. Atleidliant darbuotojq jo darbo uZmokestis ir kiti priskaitymai i5mokami paskuting
darbo dien4 arba susitarus su darbuotoju del kito termino.

80. Atsiskaitymo lapelis, apie priskaidiuot4 ir i5moket4 menesio darbo uZmokesti,
pateikiamas darbuotojo nurodytu elektroniniu pa5tu arba atspausdintq darbuotojas atsiima
Pro gimnazij os buhalterij oj e.

XIII SKYRIUS
DARBUOTOJU SKATINIMAS, DRAUSMINIU NUOBAUDU SKYRIMAS

81. Progimnazijos darbuotojai gali b[ti skatinami ir apdovanojami:
8 1. 1. Progimnazijos direktoriaus padeka;
8 1.2. pinigine premija.
82.ui, darbo drausmes paZeidimus darbuotojams taikomos nuobaudos:
82.1. pastaba;
82.2. papeikimas;
82.3. atleidimas i5 darbo.
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83. Taisykliq laikymasis yra viena i5 darbo drausmes sudetiniq daliq. Darbuotojui,
paZeidusiam Sias Taisykles, drausmines nuobaudos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublilos
darbo kodekso nustatyta tvarka.

84. Drausmines nuobaudas skiria progimnazijos direktorius.
85. UZ kiekvien4 darbo drausm€s paZeidim4 gali blti skirta tik viena drausmine nuobauda.

Skiriant drausming nuobaud4, atsiZvelgiama i ivykdyto nusiZengimo sunkum4 bei aplinkybes,
darbuotojo ankstesni elgesi ir darb4.

86. Drausmines nuobaudos galiojimo laikotarpiu skatinimo priemones, numaty,tos Siose
Taisyklese, darbuotoj ui neskiriamos.

87. Darbo drausmds paZeidim4, esant reikalui, gali tirti Progimnazijos direktoriaus isakymu
sudaryta komisija.

XIV SKYRIUS
DARBUOTOJU PROFESINIS TOBULEJIMAS

88. Profesinio tobulejimo tikslas - sudaryti s4lygas Progimnazijos darbuotojams igyti irpletoti dalykines, metodines, pedagogines kompetencijas bei gerosios darbo patirties s[iaida,
racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas le5as.

89. Profesinio tobulejimo formos yra kursai, seminarai, konferencijos, edukacines i5vykos,
saviSvietos priemones (ir kt.).

90. Profesinis tobulejimas siejamas su Progimnazijos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimu.
91. Siekiant tikslingai planuoti profesin! tobulejim4 ir dalyvauti tvaiintacijos kelimo

renginiuose Progimnazijos direktorius kiekvienq kalendoriniq metq pradZioje (patvirtin;s biudZetq)
informuoja darbuotojus, kiek lesq kalendoriniams metams skirta.

92. Darbuotojq profesinio tobulejimo poreikis ir prioritetai aptariami metinio darbuotojq
vertinimo pokalbio metu.

93- Pedagogai, siekdami tobulinti dalykines, bendr4sias kompetencijas, planuoja savo
profesini tobulejim4 metiniuose veiklos isivertinimuose.

94. GrlLE i5 kvalifikacijos tobulinimo renginiq darbuotojai pasidalija igytomis Ziniomis su
kolegomis. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia kvalifikacijos paZymejimo kopija.

XV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTO, PATALPV, INVENTORIAUS NAUDOJIMO

IR APSAUGOS TVARKA

95. Progimnazijos bendruomends nariai turi teisg nustatlta tvarka naudotis kabinetais, sporto
sale, biblioteka kitomis patalpomis, technindmis mokymo priemonemis, inventoriumi (ir kt.).

96. Kiekvienas Progimnazijos bendruomends narys privalo tausoti progimnazijos turt4,
saugoti mokymo priemones, naudojamus irenginius ir irankius, nenaudoti Progimnaz"ijos turto
savanaudi5kiems tikslams, neleisti jo grobstyti ir gadinti. UZ sugadint4 Progim.ruii;o, inventoriq,
technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas bibliotekoJkt ygas arba teidinius atsako Zal4
padariusieji teises aktq nustatyta tvarka. Nuostoliai Progimnazijai turi blti atlyginti geranori5kai
arba istatymq nustatlta tvarka.

97. Kompiuteriq, ry5iq technikos prieZi[r4 bei remont4 ir taikomosios programines irangos
diegim4 organizuoja ir Siuos darbus atlieka tik uZ tai atsakingi Progimnazijos darbuotojai.

98. Progimnazijos bendruomenes nariai privalo laikytis nurtutyq gaisrines saugos
reikalavimq.

99. Darbo dienos pabaigoje kiekvienas darbuotojas privalo apZi[reti naudotas patalpas,
isjungti elektros irenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nera pavojius kilti gaisrui, ir uZrakinti
patalpq.

100. Mokytojai, kiti Progimnazijos darbuotojai privalo Zinoti gaisro gesinimo priemoniq
laikymo vietas, Zmoniq evakavimo kelius, moketipraktisiai panaudoti guir.o g.i.inin,o pri".or... '



9

101. Budetojas iSduoda ir priima kabinettl ir kitq patalpq raktus. Duoti raktus mokiniams
draudZiama.

102. Budetojas registruoja i Progimnazij4 atvykusius svedius specialioje knygoje ir
kontroliuoja pa5aliniq asmenq patekimq.

I 03. Kasmet atliekama Progimnazij os turto inventorizacij a.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

104. Sios Taisykles galioja nuo patvirtinimo dienos visiems Progimnazijos darbuotojams.
105. Darbuotojui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikoma drausmine atsakomybe.
106. Taisykles gali b[ti keidiamos ir papildomos Progimnazijos bendruomends nariq,

savivaldos institucijq bei administracijos iniciatyva.
107. Visi darbuotojai supaZindinami su Taisyklemis ir jq pakeitimais per elektronini dienynq

ar elektroniniu paStu.
108. Taisykles skelbiamos Progimnazijos interneto svetaineje (www.stankeviciaus.lt).

PRITARTA
Progimnazijos tarybos posedyje
2021-01-04 protokolu Nr. 1-l
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Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykliq
2 priedas

(vardas, pavarde)

(adresas, telefonas, el. paSto adresas)

Marij ampoles Rimanto Stankevidiaus
progimnazij os direktoriui

PRASYMAS
DEL PRIEMIMO I DARB,{

20
Marijampole

PraSau priimti mane dirbti
(nurodlti pareigas)

nuo 20 m. iki 20_ m.
darbovieteje pagal terminuot4, net".-i^rot4 darbo sutarti t"@

Sioje

Sio.le darbovieteje taikyi NPD, netaikyti NpD (netinkam4 Zodi isbraukti).

Apie darbo uZmokesti informuoti elektroniniu paStu

fsipareigoju su Progimnazijos vidaus dokumentais
(https ://stankevi ciaus. ltlindex. php/vei kla).

susipaZinti Progimnazijos svetaineje

Neprie5taraujy, kad mano pateikti duomenys darbo sutardiai sudaryti bttq naudojami
progimnazij os veikloj e.

PRIDEDAMA:
1. paso/asmens tapatybes korteles kopija; I
2. i5silavinimo diplomo kopija; n
3. kvalifikacijos paZymejimo kopija; n
4. gyvenimo apraSymas; I
5. paiymaapie profesing darbo patirti; n
6. asmens medicinine knygele (sveikatos pasas); n
7. Higienos ig[dziq pazymejimas (mokytojams ir techniniam personalui); r
8. Pirmosios pagalbos paZymejimas (mokytojams); I
9. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo

paZymejimas (60 val. programa). I

(para5as) (vardas, pavarde
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Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykliq
3 priedas

(vardas, pavarde)

(adresas, telefonas, el. pa5to adresas)

Marijampoles Rimanto Stankevidiaus
progimnazij os direktoriui

PRASYMAS
DEL ATLEIDIMO IS DARBO

20 _-
Marijampole

PraSau atleisti mane iS pareigq nuo

20 m.
(menuo, diena)

Atsakingq asmenq paralai:

bibliotekininko

direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
atsakingo uZ e. dienyno prieZi[r4

direktoriaus pavaduotojo [kiui

vyriausiojo buhalterio ar buhalterio

(para5as) (vardas, pavarde)


