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KAUNO BERNIUKU CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS ,,VARPELIS..
DARBO TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kauno berniukq chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpeliso' (oliau vadinama - Mokykla) darbo
tvarkos taisykles (toliau - Taisykles) apibrdLia Mokyklos bendruomenes darb4 ir vidaus tvarl<q.

2. Sios vidaus darbo ir poilsio tvarkos taisykles privalomos visiems mokyklos darbuotojams. Taisykles
apibendrina Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytus reikalavimus, nustato bendruosius darbo
santykiq principus ir elgesio normas, kuriq nereglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
bei kiti Lietuvos Respublikos istatymai ir teises aktai.

3. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo
ir sporto ministerijos, Kauno miesto savivaldybes isakymais bei norminiais aktais, Mokyklos
nuostatais ir Siomis taisyklemis.

4. Taisykles,.jq pakeitimus ir papildymus isakymu tvirtina mokyklos direktorius, suderings su Mokyklos
taryba ir Mokyklos darbo taryba.

5. Su Siomis taisyklemis ir jq pakeitimais visi darbuotojai supaZindinami pasiraSytinai.
6. UZ Darbo tvarkos taisykliq igyvendinim4 atsako mokyklos direktorius.

II SKYRIUS
PRIEMIMO I DARBA TVARKA

7. Darbuotojq priemimas iforminamas darbo sutaftimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo
kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos istatymais.

8. Pasira5ydamas Darbo sutarti darbuotojas sutinka, kad teises aktq nustatyta tvarka ir darbo
administravimo (personalo valdymo, dokumentq valdymo, materialiniq ir finansiniq i5tekliq
naudojimo) tikslais darbdavys turi teisq tvarkyti darbuotojo asmeninius duomenis.

9. Priemimo i darb4tvarka:
9.1. konkurso tvarka priimami: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas lkio
reikalams, pedagoginiai darbuotojai ir kiti A lygio pareigybiq darbuotojai.
9.2. ne konkurso tvarka priimami B,C,D lygio pareigybiq darbuotojai.

10. Asmenys, pretenduojantys dirbti mokykloje turi atitikti konkredios pareigybes apra5yme nustatytus
reikalavimus. Mokytoju negali dirbti asmuo, neatitinkantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo
48 straipsnio 8 dalies 2-7 punktuose nustatytq reikalavimq.

11. Priimamas i darb4 asmuo turi pateikti:
1 1.1. pra5ym4 priimti 1 darb1;
I 1.2. sutikim4 tvarkyti jo asmens duomenis;
I 1.3. asmens tapatybg patvirtinanti dokument4;
11.4. iSsilavinim4, kvalifikacij4 ir darbo staLqpatvirtinandius dokumentus;
1 1.5. uZsienio valstybeje i5duotq i5simokslinimo dokumentq legalizuotq studijq kokybes vertinimo



centre kopijas bei dokumentq vertimus i lietuviq kalb4 (ei tokiq yra);
1 1.6. bfitinq profilaktiniq sveikatos patikrinimq knygelg su gydytojo ira5u ,,dirbti leidLiama";
11.7. gyvenimo apra5ym4 (CV);
1 1.8. darbuotojas, turintis neigalum4, prie5 pasira5ant darbo sutarti, privalo informuoti darbdavi;
11.9. sveikatos Ziniq ir higienos kursq paZymejimus;
11.10. pra5ym4 del neapmokestinamojo pajamq dydZio (NPD) taikymo ar netaikymo;

12. Priimamas i darbq darbuotojas privalo ra5tu nurodyti tikslius asmeninius duomenis: faktines
(deklaruotos) gyvenamosios vietos adres4, asmeninio mobilaus ry5io telefono numeri, elektroninio
pa5to adresq, uLtikrinanti susisiekim4 su darbuotoju, asmenines s4skaitos, i kuriq bus pervedamas
darbo uZmokestis, rekvizitus.

13. Darbuotojas asmeni5kai atsako uZ savo asmeniniq duomenq atnaujinim4 ir dokumentq, susijusiq su
pakeitimais, pateikimq ra5tu.

14. Darbo sutartis sudaroma pagal Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro nustatyt4
form4 ir laikoma sudaryta, kai darbuotojas ir darbdavys pasira5o darbo sutarti ir susitaria del bfitinqjq
darbo s4lygq:
14.1. darbo funkcijq (specialybes, kvalifikacijos arba tam tikrq pareigq);
14,2. dubo apmokejimo s4lygq (darbo uZmokesdio sistemos, mokejimo tvarkos ir kt.).

15. Saliq susitarimu gali buti sutaftos ir kitos darbo s4lygos:
15.1. del sutarties termino (terminuota, neterminuota, laikina);
15.2. ddl i5bandymo;
15.3. del ne visos darbo dienos ar savaites;
15.4. del papildomo darbo, antraeiliq pareigq.

16. Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietese, prisiima atsakomybg nevir5yti 60 darbo valandq per
savaitg darbo laiko normos. Darbuotoj1 papra5ius, jis privalo i5 kitos darbovietes atne5ti paLymq,
kurioje nurodytasjo darbo krflvis ir darbo grafikas.

17. Prie5 pasira5ant darbo sutarti, darbuotojas pasira5ytinai supaZindinamas su Darbo tvarkos
taisyklemis, pareiginiais nuostatais, visais kitais Mokykloje galiojandiais aktais, reglamentuojandiais
jo darbq (veikl4), atsakomybg, pareigas. Taip pat su Darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisro saugos
bei civilines saugos instrukcijomis.

18. Visa informacija apie mokyklos darbuotoj4 talpinama Personalo valdymo sistemoje.
19. Darbo sutarties gali bflti keidiama ar nutraukta tik istatymu numatytais pagrindais. Darbdavys savo

iniciatyva gali nutraukti darbo sutafti, kai nera darbuotojo kaltes, tik istatymu nustatyta tvarka.
20. Darbo sutafties s?lygrl keitim4 gali inicijuoti tiek mokyklos direktorius, tiek darbuotojas.
21. Pakeisti butin4sias darbo sutarties s4lygas galirnatik su darbuotojo ra5ytiniu sutikimu. Darbuotojui

ra5ti5kai nesutikus, jis gali biiti atleidZiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
22.Darbo sutartys direktoriaus sprendimu gali btiti keidiamos pasikeitus jas reglamentuojandioms

taisyklems, del ekonominiq, technologiniq prieZasdiq ar struktfiriniq pertvarkymq.
23.Darbo sutafties nutraukimo prieZastis ivardijama ir nutraukimo procedfiros vykdomos vadovaujantis

Lietuvos Respubl ikos darbo kodekso reikalavimai s.

24. Atleidimo i5 darbo dien4 vis4 darbing informacij4 (kompiuteryje, laikmenose) ir dokumentus
darbuotojas privalo perduoti tiesioginiam vadovui, arba darbdavio nurodytam darbuotojui.

25. Mokyklos direktorius apie visus numatomus Mokyklos struktlros pakeitimus ir kitas esmines
pertvarkas vie5ai prane5a Mokyklosbendruomenei ir informuoja Mokyklos DT pries du menesius iki
numatomos pertvarkos (ei del tam tikrq aplinkybiq klausimas neturi bfiti 'sprendLiamas
neatideliotinai).

26. Vykstant reorganizacijai ir del to maLinant darbuotojq skaidiq, pirmumo teisg pasilikti dirbti turi
asmenys DK numatytai s atvej ai s, taip pat papi ldomai :

26.1. asmenys, kuriq Seimose nera kitq savaranki5kquLdarbi gaunandiq nariq;
26.2. esant lygioms s4lygoms, auk5tesnes kvalifikacijos darbuotojams, paskutiniuosius dvejus
kalendorinius metus neturejusiems drausminiq nuobaudq;



27 .Darbuotojo darbo rezultatai gali bDti prieZastimi nutraukti darbo sutarti, jeigu darbuotojui ra5tu buvo
nurodyti jo darbo trfikumai ir nepasiekti asmeniniai rezultatai. Bltina s4lyga nurodant trfkumus,
bendrai sudarytas rezultatt4 gerinimo planas, apimantis laikotarpi, ne trumpesnikaip du menesius.

III SKYRIUS
DARBO LAIKAS

28. Darbuotojai privalo laikytis Mokykloje nustatyto darbo ir poilsio laiko reZimo:
28. 1 . pamokine veikla vykdoma 6 dienas savaitej e;

28.2. Se5tadieniais taip pat vykdoma ir papildoma mokiniq uZimtumo veikla:
28.2.l.koncertai ir renginiai;
28,2,2. dLiazo studij os repeticij os;
28.2.3, ira5ai;
28.2.4. konsultacijos;
28 .2.5 . saviruo5a mokiniams, neturinti em s namuose in strumentq,
28.2.6. pamokos pradedamos ne anksdiau kaip 8 val. o baigiamos ne veliau kaip 20 val.

29.Pasibargus darbo laikui ar poilsio dienomis mokykloje galima dirbti tik esant britinumui, gavus
mokyklos direktoriaus leidim4.

30. Lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laiko reZimas darbuotojams gali btiti nustatomas
atsiZvelgiant i darbuotojo pra5ym4 (kai nurodytos prieZastys yra objektyvios ir pagristos) ir j

Mokyklos galimybes.
31. Darbuotojams draudLiama savavali5kaikeisti tvarkara5tiar darbo grafikq.
32. Mokyklos administracijos, techninio personalo darbo laiko pradZia ir pabaiga, pietq pertraukos laikas

reglamentuojami darbo grafike.
33. Mokytojq, akompaniatoriq darbo grafikas sudaromas pagal pamokq tvarkara5dius. TvarkaraSdius ir

darbo grafik4 tvirtina mokyklos direktorius.
34. Mokytojq, akompaniatoriq darbo laikas priklauso nuo ugdymo plano, veiklos plano, etato dydZio,

mokiniq skaidiaus, individualiq ir grupiniq pamokq tvarkara5diq.
35. Mokykloje pamokos vyksta tvarkaraStyje nurodytu laiku.
36. Pedagogo darbo valanda - 60 min., i5 kuriq 45 min. yra skirtos tiesioginiam darbui su mokiniais.
37. Pamokos trukme mokiniams:

0,5 pamokos - 25 min.
1 pamoka - 45 min.

38. Direktoriaus isakymu pamokq laikas gali buti trumpinamas Sventiniq, kvalifikacijos tobulinimo,
metodiniq renginiq dienomis ir kt.

39. Mokytojq darbo laikas skirstomas i kontaktines, nekontaktines valandas ir valandas mokyklos
bendruomenei. Kontaktines valandos nustatomos pagal tvarkara5ti. Nekontaktines valandas
pedagogas skirsto savo nuoZiiira pagal individualq darbo laiko reZimq, nepaLeidZiant maksimalaus
darbo ir minimalaus poilsio laiko reikalavimq. Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Saliq
susitarimu, nekontaktines valandas galima dirbti nuotoliniu budu. Valandas mokyklos bendruomenei
nustato mokyklos direktorius. Nesant nustatymo, mokytojas pagrindLia ataskaitoje mokslo metq
pabaigoje.

40. Pedagogas privalo dalyvauti Mokytojq tarybos ar kitq darbo grupiq (kurioms jis priklauso)
posedZiuose, susirinkimuose, nors t4 savaites dien4 ir neturetq pamokq. Apie nedalyvavim4 privalo
informuoti tiesiogini vadov4 iki susirinkimo dienos, nurodydamas nedalyvavimo prieZast!.
Pedagogas nedalyvavgs posedZiuose, susirinkimuose neatleidZiamas nuo pareigos vykdyti priimtus
nutarimus.

41. Organizuojant renginius, susijusius su mokyklos koncertine bei ugdom4ja veikla, Salims susitarus ir
darbuotojui sutikus, galima dirbama ilgiau ar savaitgaliais.



42.Darbuotojui pateikus motyvuot4 pra5ym4, Mokyklos direktorius (eigu yra galimybe) darbuotojui
gali suteikti nemokamas atostogas ne daugiau 5 d. per metus.

43. Mokiniq atostogq metu ir, kai del ivairiq prieZasdiq nutraukiamas ugdymo procesas (del
meteorologiniq s4lygq, karantino ar pan.), pedagogai dirba vadovaujantis mokyklos direktoriaus

isakymu patvirtintu nuotolinio darbo tvarkos apra5u ir ugdymo planu.
44. Pedagogas dalyvauja svarbiausiuose mokyklos, mokytojq, ir mokiniq organizuojamuose

renginiuose.
45. Darbuotojui neinformavus mokyklos direktoriaus apie nebuvim4 darbe arba neatvykimo prieZastis

pripaZinus nesvarbiomis, sura5omas aktas, kurio pagrindu darbo laiko apskaitoje darbuotojui
fiksuojama pravaik5ta.

46. Darbuotojui susirgus, arba del kitos rimtos prieZasties negalint atvykti i darbq, jis privalo iki darbo
dienos pradZios informuoti tiesiogini vadov4, nurodydamas neatvykimo prieZasti (-is) ir trukmE.
Prane5ti apie nedarbingumo paZymos tgsim4.

47.Del ne5tumo ir gimdymo atostogq, darbuotoja privalo apie tai laiku prane5ti darbdaviui ir pateikti
reikalingus dokumentus.

48. Kasmetines atostogos darbuotojams skiriamos pagal i5 anksto patvirtint4 atostogq grafik4,
vadovauj antis Lietuvos Respub liko s darbo kodeksu.

49. Kasmetines atostogos pedagogams suteikiamos per mokiniq vasaros atostogas, neiSnaudota atostogr.l
dalis - per mokiniq rudens, Ziemos ar pavasario atostogas.

50. Jeigu darbuotojas atsisako naudotis jam priklausandiomis kasmetinemis atostogomis uZ darbo metus,
darbdavys atostogas gali skirti isakymu, atsiZvelgdamas i darbuotojo darbo grafik1 ir sukauptq
nepanaudotq kasmetiniq atostogq dienq skaidiq.

51. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliq4 situacij4 ir (ar) karantin4, siekiant
uZtikrinti darbuotojq ir trediqjq asmenq sveikatos apsaug4, darbdavys privalo darbuotojui, kurio
sveikatos b[kle kelia gresmg kitq darbuotojq sveikatos saugumui, motyvuotu ra5tu pasiDlyti dirbti
nuotoliniu budu.

52. Darbuotojas per vien4 darbo dien4 privalo raStu informuoti darbdavi apie sutikim4 dirbti nuotoliniu
biidu.

53. Darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu budu ir nepateikus darbdaviui motyvuoto atsakymo i
pasiDlym4, darbdavys per vien4 darbo dien4 nu5alina darbuotoj4 nuo darbo, nemokant darbo
uZmokesdio.

54. Dirbti nuotoliniu biidu skiriama darbuotojo pra5ymu arba Saliq susitarimu.

IV SKYRIUS
DARBO APMOKEJIMAS

55. Darbo apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos istatymai, Vyriausybes nutarimai, Svietimo,
mokslo ir sporto ministerijos teises aktai ir Mokyklos darbo apmokejimo tvarka.

56. BiudZetiniq istaigq darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
56.1. pareigine alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu istatymo nustatyta
tvarka kintamoj i dal is nenus tatyta) ;
56.2. priemokos;
56.3. premijos.

57. BiudZetiniq fstaigq darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koefi cientais.

58. Darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq metq veiklos
vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.
Darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali bfrti nustatyta priemimo i darbq metu, atsiZvelgiant
i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne kaip 20 procentll
pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams. Konkredius pareigines algos



kintamosios dalies dydZius pagal Mokyklos darbo apmokejimo sistem4 nustato Mokyklos vadovas.
Darbininkams (nekvalifikuotiems darbuotojams) pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

59. Priemokos uZ papildom4 darbo krDvi ir del veiklos sudetingumo, kai yra padidejgs darbq mastas
atliekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmes, ar uZ
papildomq pareigq ir uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4
esant le5oms, gali siekti iki 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

60. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 karl4 per metus gali biiti skiriamos premijos, atlikus vienkartines
ypad svarbias Mokyklos veiklai uZduotis. Taip pat ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali biiti
skiriamos premijos, ivertinus labai gerai darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4. Premijos
negali vir5yti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Jos skiriamos
nevir5ijant Mokyklai darbo uZmokesdiui skirtq le5q.

61. Materialines paSalpos, atsiZvelgiant i mokyklai skiriamas le5as, skiriamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu (2017 m. sausio
l7 d. Nr. XIII-198).

62. Mirus darbuotojui, jo Seimos nariui i5 Mokyklai skirtq le5q gali buti i5mokama iki 2 minimaliq
menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos nariq ra5ytinis praSymas ir pateikti
mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.

63. Materialing pa5alp4 darbuotojams pagal galimybes skiria Mokyklos vadovas i5 istaigai skirtq leSq.
64. Direktoriaus pavaduotojq ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal

istatym4 Nr. XIII-2606, atsiLvelgiant i mokiniq skaidiq mokykloje ir pedagoginio darbo staZq.
Kintamoji darbo uZmokesdio dalis priklauso nuo praejusiq metq veiklos vertinimo pagal nustatytas
metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius bei gebejimus atlikti pareigybes
apra5yme nustatytas funkcij as.

65. Darbuotojq darbo uZmokesdio pastovioji dalis nustatomapagal istatym4Nr.XIII-2606, atsiZvelgiant
I profesinio darbo patirti. Kintamoji dalis darbo uZmokesdio nustatoma atsiZvelgiant i praejusiq metq
veiklos vertinim4.

66. Mokytojq darbo uZmokesdio pastovioji dalis nustatoma pagal istatymo Nr. XIII-2606 5 pried4,
atsiZvel giant i pedago ginio darbo staLq ir kvalifi kacing kategorij 4.

67. Mokytojq, dirbandiq pagal neformaliojo Svietimo programas darbo kr[vio sandaros nustatymo
tvarkos apra5as patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019.03.01

isakymu Nr.V-187.
68. Pastoviosios dalies koeficientas gali bflti didinamas del veiklos sudetingumo, esant le5oms pagal

Mokykloje patvirtint4 Darbo apmokejimo sistemos apraS4.

V SKYRIUS
DARBO PAREIGU PAZEIDIMAI

69. Kiekvienas Mokyklos bendruomenes narys privalo s4Ziningai atlikti savo pareigas (am pavesrE
darbq), laiku ir tiksliai vykdyti teisetus Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojq nurodymus bei
savivaldos institucijq teisetus sprendimus.

70. Mokyklos direktoriaus teisg nutraukti darbo sutartibe ispejimo apibreLiaDK 58 str. 154. Darbuotojui
padarius Siurk5tq pareigq paLeidimq, darbo sutartis nutraukiama be ispejimo ir nemokama i5eitine
iSmoka.

71. Mokyklos direktorius, prie5 priimdamas sprendim4 nutraukti darbo sutarli, privalo pareikalauti
darbuotojo ra5ytinio paai5kinimo. Darbo sutartis del darbuotojo padaryto pakartotino tokio paties
darbo pareigq paZeidimo gali blti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis paZeidimas buvo: nustatytas,
darbuotojas turejo galimybg del jo pasiaiSkinti ir darbdavys per 1 menesi nuo paZeidimo nustatymo
dienos darbuotoj4 ispejo apie galim4 atleidim4 uL antr4toki paZeidim4.

T2.PaLeidgs darbo pareigas darbuotojas atleidLiamas be iSeitines i5mokos pagal Darbo kodeks4.
73. Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu laikoma:



73.1. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq mokykloje;
73.2 atsisakymas tikrintis sveikat4, kai toks tikrinimas pagal darbo teises normas privalomas;
73.3. priekabiavimas del lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobfldZio veiksmai ar
garbes ir orumo iZeidimas kitq darbuotojq ar trediqjq asmenq atLvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
73.4. pareigos saugoti konfidenciali4 informacij4 nevykdymas fiei tai buvo nurodyta darbo sutartyje),
padargs Mokyklai ir darbdaviui Zalos;
73.5, tyEiapadaryta turtine Zala Mokyklai ir darbdaviui ar bandymas tydia padaryti turtines Zalos (net
nesiejant darbuotojo veiksmq su nusikalstamos veikos poZymiais);
73.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta bet kokio nusikaltimo poZymiq turinti veikla;
73.7. Siurk5diq darbo pareigq paZeidimq s4ra5as nera baigtinis, gali biiti kiti Taisyklese nenumatyti
p aLeidimai, kuri ai s 5 i urk 5 d i ai p aLeidLiamo s darbuotoj o p arei go s.

Mokyklos direktorius turi galimybg savo vidaus teises aktais apsibreZti papildomus Siurk5dius darbo
pareigq paZeidimus, reik5mingus Mokyklai.

T4.Pagrindas pradeti procedDr4 del darbuotojo elgesio, esant jo kaltei, ivertinimo yratam tikrq duomenq
apie darbo pareigq paLeidimq gavimas. Tokia informacija gaunama kolegoms teikiant ra5tus, vadovui
sura5ius tarnybini prane5im4, gavus kitq asmenq nusiskundimus raStu, perZiDrejus patalpose esandiq
vaizdo kamerq ira5us ar turint bet kokiq kitq duomenq apie padarytus darbo pareigq paZeidimus.

75. Mokyklos direktorius, gavgs informacijos apie galimq darbo pareigq nevykdym4 turi:
75.1. surinktiinformacij4, susijusi4supaZeidimu. TaigalibDti dokumentai, darbuotojq irkitq asmenq
paai5kinimai, el ektronine informacij a, nuotraukos ir pan. ;

75.2.kreiptis idarbuotoj4, ra5tu nurodant, kokiais konkrediais paZeidimais jis kaltinamas, irpapra5yti
pateikti j o paaiSkinimus ;

75,3. ne veliau kaip per menesi nuo paZeidimo paai5kejimo, bet ne veliau kaip per 6 menesius nuo
paZeidimo padarymo priimti sprendim4.

76. Jei per Mokyklos direktoriaus nustatyt4 termin4 be svarbiq prieZasdiq darbuotojas nepateikia
pasiai5kinimo, sura5omas aktas, nuobaud4 galima skirti ir be pasiaiSkinimo.

77. Mokyklos direktorius, tirdamas darbo pareigq paLnidimqgrieLtai laikosi konfidencialumo. Kol darbo
pareigq paZeidimas nera nustatytas, darbuotojas negali bUti ivardijamas paZeideju.

78. Darbuotojo padarytos Zalos atlyginimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
79. Mokykloje draudZiama:

79.1. rDkyti Mokyklos patalpose, jai priklausandioje teritorijoje ir prieigose;
79.2. darbo metu, prie5 ir po darbo mokyklos patalpose vartoti alkoholinius gerimus, narkotines,
psichotropines ar toksines medZiagas, bDti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniq ar toksiniq
medZiagq;
79.3. klaseje be prieZilros palikti vienus mokinius;
79.4, aiSkintis tarpusavio nesutarimo santykius mokiniq akivaizdoje ar pamokq metu;
79.5, mokytojams draudZiama nesuderinus su Mokyklos administracija sudaryti anketas,
klausimynus ir skleisti mokyklos bendruomenei.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJTJ PAREIGOS IR TEISES

80. Mokyklos darbuotojq funkcijas, pareigas, teises ir jq darbo organizavim4 reglamentuoja direktoriaus
isakymu patvirtinti pareiginiai nuostatai, mokyklos darbq reglamentuojandiq tvarkq apra5ai, Sios
Taisykles, isakymai ir kiti norminiai teises aktai.

81. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris atsako uZ istaigos valdym4 ir veikl4. Jo teiseti nurodymai
privalomi visiems Mokyklos darbuotoj ams;

82, Mokyklos direktoriaus pareiga sudaryti palankias s4lygas darbuotojams atlikti savo pareigas.
Direktorius uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, Siq Taisykliq laikym4si, skaidriai



priimamus sprendimus, bendruomenes nariu informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo
profesinj tobulejim4;

83. Mokyklos administracij4 sudaro direktorius, jo pavaduotojai ugdymui bei lkiui;
84. Kitose organizacijose, valstybes ar uZsienio Saliq institucijose, istaigose Mokykl4 atstovauja

Mokyklos direktoriJs arba jo igalioti direktoriaus pavaduotojai, pedagogai ir darbuotojai;
85. Mokyklos administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojq darb4, laikytis darbo istatymll,

darbuotojq saug4 ir sveikat4 reglamentuojandiq bei kitq teises aktq reikalavimq.
86. Mokyklos struktDra:

86. L Mokyklos organizacinq struktUr? ir pareigybiq s4ra54 nustato ir tvirtina Mokyklos direktorius;
86.2. Mokykloje veikiandioms dalykq metodinems grupems vadovauja Mokyklos direktoriaus

isakymu skirti metodiniq grupiq vadovai;
87. Savivaldos instituctjt+ - Mokyklos tarybos, mokytojq tarybos funkcijos apibreZtos Mokyklos

nuostatuose.
88. DirekcinE tarybq sudaro: Mokyklos direktorius, meno vadovas, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

bei metodiniq grupiq vadovai.
89. Direkcines tarybos pasitarimai rengiami kartq per menesi. Esant poreikiui, rengiami neeiliniai

direkcijos tarybos pasitarimai. I pasitarimus gali buti kviediami darbuotojai, kuriq veikla susijusi su
nagrinejamais klausimais.

90. Darbuotojai turi teisg:
90.1. gauti informacij4, susijusi4 su jq darbo santykiais;
90.2. tureti tinkamas darbo s4lygas;
90.3. gauti atlyginim4 uZ, darbEpagal jo atliekamo darbo apimti, turim4 kvalifikacij4, darbo staL4bei
kitus Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytus kriterij us;
90.4. kelti kvalifikacij4;
90.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
90.6. dalyvauti profesiniq sqjungq veikloje;
90.7. dalyvauti visuomenineje ir politineje veikloje;
90.8. teikti siulymus administracijai mokyklos veiklos ir darbo gerinimo klausimais;
90.9. naudotis Lietuvos Respublikos istatymq ir vietiniq teises aktq nustatytomis teisemis.

91. Mokytojai privalo:
91.1 atvykti ipamokas bent 10 min. prieS pamokos pradLiq ir laiku jas pradeti;
91,2 pagal reikalavimus pildyti elektronini dienyn4;
9 i.3 vadovelius, natas i5 bibliotekos imti savo vardu, mokslo metq pabai goje grqlinti juos tvarkingus;
9L4 pilnai atsakingas uZ instrumentus, suteiktus mokiniams saviruo5ai;
91.5 vykdyti lankomumo apskait4, nuolat informuoti tevus apie vaikq pasiekimus ir esam4 situacij4.

92. Visi darbuotojai privalo tikrinti savo darbini elektronini pa5t4 ne rediau kaip kart4 per darbo dien4;
gavus informacij4 ar dokument4 susipaZinimui, ne veliau kaip kit4 darbo dien4 privalo atsakyti
siuntejui ,,susipaZinauo' . Jei per dvi darbo dienas darbuotojas nereaguoja i elektronini pranesim4,
traktuojama, kad darbuotojas su informacija supaZindintas ir yra atsakin gas uL. vykdym4.

93. Mokytojai, siekdami apibendrinti savo kvalifikacijos tobulinimo ir metoding veikl4 bei pagristi savo
veiklos atitikimq turimai kvalifikacinei kategorijai, mokslo metq pabaigoje pildo nustatytas
metodines ir pedagogines veiklos savianalizes formas ir jas pateikia direktoriaus pavaduotojai
ugdymui.

94.Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagrindZiamas pagal kvalifikacijos tobulinimo
rengini or ganizavusios ar vykdZiusios institucij os i5duotus paZymej imus.

95. Mokytojams, mokslo metq eigoje nedalyvavusiems kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, nustatant
darbo kriivi kitiems mokslo metams, gali bfti maLinamas metiniq valandq, skirtq funkcijoms,
susijusioms su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaidius.



VII SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS REIKALAVIMAI

96. Mokyklos bendruomenes nariq darbo santykiai grindLiami tarpusavio supratimo, geranori5kumo ir
abipuses pagarbos piincipais.

97. Visi mokyklos darbuotojai savo darbe vadovaujasi mokyklos veiklq reglamentuojandiais
dokumentais, bendruomenes nutarimais bei susitarimais, etikos kodeksu, Siomis taisyklemis, vykdo
parei giniuose nuostatuose nustatytas funkcij as.

98. Mokyklos bendruomenes nariai atlieka savo pareigas bei jiems pavest4 darbq,laikosi darbo drausmds,
laiku ir tiksliai vykdo mokyklos administracijos nurodymus ir savivaldos institucijq sprendimus,

igyvendina ugdymo plano, mokiniq paLangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos susitarimus.
99. Mokyklos bendruomenes nariai savo elgesiu reprezentuoja mokykl4, todel bendraudami su

visuomene, Ziniasklaida privalo saugoti mokyklos duomenq konfidencialum4.
100. I5kilusius klausimus, konfliktines situacijas ar gindus darbuotojai turi aptarti ir sprgsti su mokyklos

direktoriumi, pavaduotojais arba su kitu direktoriaus igaliotu asmeniu; darbo gindai sprendZiami
teises aktuose nustatyta tvarka.

101. Darbuotojai privalo saugoti savo ir kitq sveikat4, i5manyti ir vykdyti saugaus darbo instrukcijq
reikalavimus, gerbti save ir kitus.

102. Pastebejus darbuotojo, mokinio atZvilgiu taikom4 psichologini, fizini smurt4, patydias, nedelsiant
informuoti mokyklos direktoriq.

103. Kiekvienoje darbo vietoje ar bendro naudojimo patalpose (klasese, kabinetuose, pagalbinese
patalpose, koridoriuose, sanitariniuose mazguose ir kita) turi buti Svaru ir tvarkinga.

104. Mokykloje turi bnti grie1tai laikomasi saugos darbe taisykliq, priesgaisrines saugos ir elektros
saugos reikalavimq.

105. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros ir Silumos energij4,
vandeni ir kitus materialinius iSteklius.

106. Darbuotojai privalo nipintis ir saugoti jiems patiket4 inventoriq, mokymo priemones, muzikos
instrumentus ir kit4 Mokyklos tur14.

107. Mokykloje draudZiama vartoti necenzfiring leksik4, gestus ar kitaip nepadoriai elgtis.
108. Pastebejus darbuotojq, mokiniq atZvilgiu vykdom4 psichologini ar fizini smurt4, patydias,

privaloma informuoti mokyklos direktoriq.
109. Mokyklos darbuotojai pastebejg neblaivq (apsvaigusi) mokyklos bendruomenes nari privalo

informuoti mokyklos direktoriq.
110. Darbuotojui savo darbo funkcijoms vykdyti i5duodami klases, darbo kabineto ar sales raktai.

Perduoti raktus kitiems asmenims draudLiama. Darbuotojas, praradgs klases, patalpq ar darbo
kabineto ralctq, privalo nedelsdamas apie tai informuoti mokyklos budetoj4.

111. {vykus nelaimingam atsitikimui, bfitina nedelsiant prane5ti mokyklos direktoriui, jeigu biitina,
i5kviesti pagalbos tarnybas ir iki tyrimo pradZios i5saugoti ivykio vietq toki4, kokia buvo nelaimingo
atsitikimo metu.

112. Kilus gaisrui, i5kviesti ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu II2 ir pasiriipinti vaikq ir savo
saugumu.

113. Kilus smurtinio apipleSimo gresmei, visomis pastangomis uZtikrinti Zmoniq, esandiq mokykloje,
saugum4. Smurto, apiple5imo atveju, mokyklos darbuotojai privalo nedelsiant prane5ti policijai
bendruoju pagalbos telefonu l12 ir informuoti mokyklos direktoriq.

114. Renginius, edukacines * koncertines i5vykas, koncertus, ekskursijas organizuojantis mokytojas ar
mokytojq grupe privalo: ra5tu suderinti mokinio (-iq) i5vykim4 su tevais (globejais, riipintojais),
leidimas iSr,ykai tvirtinimas mokyklos direktoriaus isakymu.

115. Atostogq metu mokytojai, pageidaujantys sudaryti s4lygas savo mokiniams arba patiems groti
mokyklos patalpose, turi pateikti direktoriaus vardu pra5ym4 (nurodant laikotarpi nuo kada iki kada
ir koki4 klasg jiems skirti).



116. Mokyklos elektroniniais ry5iais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis
priemonemis darbuotoj ai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

117. Visi darbuotojai supaZindinami su Siomis Taisyklemis pasira5ytinai.
118. Taisykles gali bDti keidiamos, papildomos, keidiantis istatymams ar keidiant mokyklos darbo

organizavim4.
119. Darbo tvarkos taisykles skelbiamos vie5ai.

Pritarta:
Kauno berniukq chorinio dainavimo mokyklos "Varpelis" tarybos
2021m. kovo 30 d. protokoliniu nutarimu Nr. 1


