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PANEVĖŽIO  VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJOS  
DARBO TVARKOS TAISYKL ĖS 

 
  

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 

1. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos (toliau – gimnazija) darbo tvarkos 
taisyklės (toliau – taisyklės) yra gimnazijos bendruomenės darbą, tarpusavio santykius 
reglamentuojantis dokumentas. 

2. Gimnazija yra švietimo biudžetinė įstaiga, teikianti bendrąjį, pradinį ir dailės, pradinį 
ir  muzikinį, pagrindinį ir dailės, pagrindinį ir muzikinį, vidurinį ir dailės, vidurinį ir muzikinį 
išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, gimnazijos 
nuostatais. 

3. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas  pagal gimnazijos parengtą ir su  Švietimo  
ir mokslo  ministerija suderintą atitinkamų metų ugdymo planą, bendrąsias programas bei 
išsilavinimo standartus, muzikinio/dailinio ugdymo programas bei gimnazijos direktoriaus 
patvirtintas pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo programas.  

4. Gimnazijai vadovauja direktorius. Direktorius tvirtina darbuotojų pareigybių 
aprašymus, metinius veiklos planus, kitus planavimo bei vykdymo dokumentus, o gimnazijos 
organizacinę struktūrą, strateginį planą, pareigybių sąrašą tvirtina tik suderinęs su steigėju. 

5. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos, kurių veikla reglamentuota gimnazijos 
nuostatuose: 

5.1. gimnazijos  taryba, kuri  yra  aukščiausia  savivaldos  institucija, jungianti  mokinių, jų  
tėvų (globėjų/rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos uždaviniams spręsti; 

5.2. mokytojų taryba (gali nebūti) - gimnazijos savivaldos  institucija, analizuojanti 
mokinių  ugdymo/si rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus, ugdymo proceso 
gerinimo galimybes;   

5.3. metodinė taryba, kurią sudaro metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui (pagal poreikį kiti pedagogai, darbuotojai, direktorius, svečiai), sprendžianti ugdymo 
turinio, metodų, mokinių mokymosi stebėsenos ir kitus pedagoginės didaktikos klausimus; 

5.4. direkcinė taryba (gali nebūti)  – nuolat veikianti (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), 
padedanti vadovui kolegialiai spręsti ir įgyvendinti siektinus institucijos tikslus ir  uždavinius, 
susitarimus, kurti pozityvų institucijos įvaizdį. 

6. Gimnazijoje veikia mokinių  taryba (veikla reglamentuota nuostatuose), metodinės  
grupės, gali veikti gimnazijos ar klasių lygmens komitetai, tėvų taryba, kitos tarybos. 

7. Gimnazijos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines ir profesines 
organizacijas. Siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo direktoriui, struktūrinių padalinių 
vadovams gali teikti visi bendruomenės nariai.  
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II. GIMNAZIJOS DARBUOTOJ Ų PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS IŠ DARBO. 
MOKINI Ų PRIĖMIMAS IR IŠBRAUKIMAS IŠ MOKINI Ų SĄRAŠŲ 

 
8. Gimnazijos  direktorius  priima į  darbą  ir atleidžia  iš  jo direktoriaus pavaduotojus, 

pedagoginį ir  kitą personalą įstatymų nustatyta tvarka. Sutartys gali būti neterminuotos – 
neapibrėžtam laikotarpiui; terminuotos – 2 metams, tačiau tam tikram laikui arba tam tikrų darbų 
atlikimui ne ilgiau kaip penkeriems metams - kai darbo sutartys sudarytos su tuo pačiu darbuotoju 
skirtingoms darbo funkcijoms atlikti;  trumpalaikės (išbandymo laikas) – sudaryta ne ilgesniam kaip 
3 mėnesių laikotarpiui. Darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis, negali būti 
diskriminuojami dėl darbo sąlygų, apmokėjimo, funkcijų, mokymų, skatinimo, kvalifikacijos 
tobulinimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9. Konkurencijos sąlygomis darbuotojai gali būti priimami konkurso tvarka. Konkurso 
sąlygas tvirtina gimnazijos direktorius. 

10. Darbuotojų priėmimo ir atleidimo tvarka: 
10.1. priimamas darbuotojas turi pateikti būtinus nurodytus dokumentus: prašymą, asmens 

tapatybę liudijančio dokumento kopiją  ir originalą (pasas, asmens tapatybės kortelė), išsilavinimo 
dokumentus (jeigu reikalaujama), asmens medicininę kortelę, reikalaujamus kvalifikacijos 
dokumentus (jeigu reikalaujama), neįgalumo pažymą (jeigu turi), gyvenimo aprašymą (jei to 
reikalaujama); 

10.2. priimti į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti 
sveikatą; 

10.3. priimtas darbuotojas turi pasirašytinai susipažinti su darbų saugos instrukcijomis, 
pareigybės aprašymu, darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos nuostatais (supažindinimą su 
dokumentais vykdo personalo specialistas, laborantas ar kiti įpareigoti asmenys); 

10.4. priimtas darbuotojas turi susipažinti su kitais jų darbą reglamentuojančiais 
dokumentais; 

10.5. gimnazijos direktorius pasirašo su priimamais į darbą darbuotojais darbo sutartį, 
kurią pildo įgaliotas asmuo (personalo specialistas) 2 egzemplioriais, vienas jų  atiduodamas 
darbuotojui, o kitas lieka įstaigoje, darbuotojo asmens byloje. Su darbuotoju sudaroma darbo 
sutartis yra darbuotojo   ir   darbdavio susitarimas,  kuriuo darbuotojas įsipareigoja  dirbti  tam  
tikros  profesijos,  specialybės,  kvalifikacijos darbą arba eiti  tam tikras pareigas, paklusdamas 
gimnazijos nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja  suteikti  darbuotojui  sutartyje  
nustatytą darbą,  mokėti  darbuotojui  sulygtą darbo  užmokestį ir  garantuoti  darbo  sąlygas,  
nustatytas  teisės  aktuose bei  šalių susitarimu. Susitariama  dėl  darbo  laiko  ir  darbo grafiko;  

10.6. darbuotojui gali būti nustatytas bandomasis laikotarpis (1 - 3 mėn.) teisės aktų 
nustatyta tvarka.  Per  išbandymo  laikotarpį darbuotojas  turi  teisę nutraukti  darbo sutartį, apie tai 
raštu įspėjęs gimnazijos direktorių prieš tris dienas, taip pat direktorius, jei darbuotojas neatitinka 
jam keliamų kvalifikacinių reikalavimų, apie sutarties nutraukimą perspėja raštu darbuotoją prieš 
tris dienas iki bandomojo laikotarpio pabaigos; 

10.7. darbuotojas gali dirbti sulygtus papildomus darbus, už kuriuos mokama  teisės aktų 
nustatyta tvarka; 

10.8. darbuotojui atlyginimas mokamas 1 arba 2 kartus per mėnesį (darbuotojo 
pageidavimu), pervedant į įdarbuotojo asmeninę sąskaitą jo pasirinktame banke; 

10.9. gimnazijos darbuotojai negali palikti darbo vietos darbo metu ar pavesti atlikti kitam 
asmeniui savo darbo; 

10.10. mokytojai priimami ir atleidžiami iš darbo direktoriaus įsakymu, vadovaujantis 
Mokytojų priėmimo  ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 (aktualia redakcija);  

10.11. vyr. buhalteris privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo  fondo  
administravimo įstaigai  apie  asmens  darbo  pradžią ne  vėliau  kaip  prieš  vieną darbo  dieną iki  
numatytos  darbo pradžios; 

10.12.  gimnazijos direktorius savo iniciatyva gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su 
darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį įstatymų nustatyta tvarka. 
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11. Darbuotojas prašymą dėl atleidimo iš darbo pateikia direktoriui. Darbuotojas iš darbo 
atleidžiamas vadovaujantis Darbo kodeksu, kitais darbo santykius reglamentuojančiais dokumentais 
tik visiškai atsiskaitęs su gimnazija (turto perdavimo aktai).  Darbuotojo priėmimas į darbą ir 
atleidimas iš darbo įforminamas direktoriaus įsakymu.  

12.  Mokinių priėmimas ir išbraukimas iš mokinių sąrašų: 
  12.1. mokiniai į gimnaziją priimami išlaikę stojamąjį egzaminą bei vadovaujantis 

gimnazijos direktoriaus patvirtinta priėmimo į gimnaziją tvarka. Mokinio priėmimas įforminamas 
Mokymosi sutartimi ir įsakymu;  

  12.2. mokinys, norintis tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, gimnazijos direktoriui pateikia 
tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, kuriame nurodomos išėjimo iš gimnazijos priežastys. Išeidamas 
mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka, sandėlininkei grąžinti nuomotos spintelės raktą ir raštinės 
vedėjai pristatyti atsiskaitymo lapelį;  

  12.3. mokinys, turintis 16 metų ir besimokantis pagal Vidurinio ugdymo programą, be 
pateisinamų priežasčių nelankantis pamokų, savo elgesiu keliantis realią grėsmę gimnazijos 
bendruomenės nariams, gali būti šalinamas iš gimnazijos (gimnazijos tarybos pritarimu). 

 
III. GIMNAZIJOS DARBO LAIKAS. POILSIO LAIKAS  

 
13. Gimnazijoje nustatoma penkių darbo dienų savaitė. Švenčių dienų išvakarėse darbo   

laikas   sutrumpinamas   1   valanda,   išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 
              14. Gimnazijos darbuotojų darbo pradžia ir pabaiga nurodoma tvarkaraščiuose, darbo 
grafikuose, patvirtintuose gimnazijos direktoriaus (nepedagoginiai  gimnazijos  darbuotojai 
pirmadieniais - ketvirtadieniais  dirba  nuo  8.00  val.  iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. 
Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45val. iki 15.45 valandos). Pedagoginiams 
darbuotojams darbo valanda yra 60 min., iš kurių 45 min. yra skirtos tiesioginiam darbui su klase, 
kitas laikas skiriamas mokytojo budėjimui, pasiruošimui pamokai ir kt.. Darbuotojai, nuolat 
dirbantys su kompiuteriu, kas valandą turi teisę daryti 5–10 minučių trukmės pertraukas, kurios yra 
įskaitomos į darbo laiką. 

15. Bibliotekos darbo pradžia 8.00 val., darbo pabaiga 17.00 val. 
16. Pamokos trukmė 2-12 klasių mokiniams – 45 min., 1 klasių mokiniams – 35 min. 

              17. Mokytojai privalo būti punktualūs ir laiku pradėti kiekvieną pamoką, į gimnaziją 
atvykti laiku, atvykti į susirinkimą / posėdį, paskirtus susitikimus, renginius. Neatvykimas į darbą 
be pateisinamos priežasties, pamokos praleidimas ar pavėlavimas į pamoką laikomi darbo tvarkos 
pažeidimais. Draudžiama kviesti iš pamokų mokytojus ar mokinius, dirbti be pertraukų, užtęsti 
pamokas per pertraukoms skirtą laiką. 
             18. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai ne 
vėliau kaip per 2 valandas nuo darbo pradžios arba tuomet, kai tik gali, turi informuoti savo 
tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo 
neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, jų prašymu tai turi padaryti kiti asmenys. 

19. Pamokų tvarkaraštis, pedagogų vadavimas: 
              19.1. pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą darbuotojas (direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui) iki rugpjūčio 30 d. Mokytojai gali teikti pasiūlymus dėl tvarkaraščio 
optimizavimo; 

19.2. pamokų tvarkaraštį tvirtina gimnazijos direktorius; 
              19.3. direktoriaus pavaduotojos ugdymui organizuoja vadavimus ir esant poreikiui keičia 
tvarkaraštį.  Pavaduojant laikinai nesančius mokytojus dėl ligos, atostogų, kvalifikacijos 
tobulinimo, komandiruotės laikotarpiu, leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę, bet 
ne daugiau kaip 40 valandų ir darbas nelaikomas viršvalandiniu, mokama už faktiškai dirbtą laiką. 
Vaduojantis mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, užpildyti el. dienyną. 

20. Mokslo metų trukmė reglamentuota gimnazijos ugdymo plane, kuris yra suderintas su 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir patvirtintas gimnazijos direktoriaus. 

21. Mokslo metai skirstomi pusmečiais – I, II. 
              22. Atostogos:  

22.1. visų klasių mokinių atostogos nurodytos gimnazijos ugdymo plane; 
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              22.2. darbuotojams kasmetinės, tikslinės, nemokamos atostogos suteikiamos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu;  
        22.3. švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos;  
         22.4. už pirmuosius darbo metus atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo 
darbo pradžios, išskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytus atvejus (nėščioms 
darbuotojoms ir kt.); 
         22.5. darbuotojams atostogos suteikiamos pagal iš anksto parengtą grafiką, atsižvelgiant į 
darbuotojų pageidavimą bei gimnazijos galimybes;  
         22.6. darbuotojui sutinkant, direktorius  atostogas gali pertraukti ar padalinti dalimis, tačiau 
viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 dienų. Atšaukti iš kasmetinių 
atostogų, perkeisti jas  galima tik darbuotojo sutikimu ir direktoriaus įsakymu;  
         22.7. mokytojai turi teisę gauti Lietuvos Respublikoje nustatytos trukmės kasmetines 
atostogas vasarą;  

22.8. esant  suminei  darbo  laiko  apskaitai,  darbuotojams  suteikiamos  poilsio  dienos 
pagal darbo grafikus.  

23. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 
Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pabaigą, 
kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas atostogas.  

24. Darbuotojams gali būti suteikiamos nemokamos atostogos ilgiau negu vieną darbo 
dieną darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu (iki 14 kalendorinių dienų – auginantiems vaiką iki 
keturiolikos metų; santuokai sudaryti – iki 3 kalendorinių dienų; dalyvauti mirusio šeimos nario 
laidotuvėse - iki 5 kalendorinių dienų; slaugyti sergantį šeimos narį – pagal gydytojo rekomendaciją 
ir kt. atvejais). Nemokamas laisvas laikas darbo dienos metu gali būti suteikiamas darbuotojui jo 
prašymu ir darbdavio sutikimu Darbo kodekso nurodytais  atvejais (šalys gali susitarti dėl darbo 
laiko perkėlimo į kitą darbo dieną).  

25.  Darbuotojams gali būti suteikiamos papildomos atostogos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės numatyta tvarka (už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje įstaigoje, 
auginantiems 2 vaikus iki 12 metų (1diena per mėnesį), 3 vaikus ir daugiau iki 12 metų  (2 dienos 
per mėnesį), ir kt.                                                                                                                                                   
 

IV. BENDRIEJI  DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI  
 
 26. Bendrieji reikalavimai: 

26.1. darbuotojai privalo dirbti sąžiningai, vykdyti pareigas, nustatytas gimnazijos 
nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme, kituose dokumentuose; 

26.2. darbuotojai privalo siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, laikytis darbo drausmės, 
rodyti kūrybinę iniciatyvą, užtikrinti mokinių saugumą; 

26.3. tinkamai ir kvalifikuotai atlikti pavestą darbą, laikytis nurodytų reikalavimų, 
tinkamai tvarkyti dokumentus; 

26.4. be svarbios priežasties (liga) darbuotojas darbo metu negali palikti darbo vietos, 
mokytojas - vienų mokinių klasėje; 

26.5. mokytojas per pamoką negali kalbėti mobiliuoju telefonu (tik išskirtiniais atvejais, 
prieš tai įspėjęs mokinius), gerti kavą, valgyti ir to turi neleisti daryti mokiniams; 

26.6. saugoti savo ir kitų sveikatą, saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe 
instrukcijų reikalavimus; 

26.7. kultūringai ir mandagiai bendrauti su kolegomis, administracija, mokiniais ir  
besikreipiančiais interesantais;  

26.8. laikytis visuomenės priimtų elgesio normų, savitarpio santykius grįsti supratimo, 
tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais; 

26.9. ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių 
priežasčių (liga, avarija, nelaimė ar pan.), apie tai nedelsiant pranešti administracijai; 
              26.10. gimnazijos patalpose, teritorijoje, organizuojamuose renginiuose draudžiama rūkyti 
(taip pat ir elektronines cigaretes), ateiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių 
medžiagų;  
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26.11. organizuojant iš anksto numatytą veiklą ar renginius gimnazijos patalpose, jų 
pobūdį, laiką ir vietą suderinti su gimnazijos administracija, pateikiant detalų renginio planą – 
scenarijų; 

26.12. darbdavys privalo mokyti darbuotoją tiek, kiek būtina jo darbo funkcijoms atlikti. 
Darbuotojas gali tobulinti savo kvalifikaciją pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą kvalifikacijos 
tobulinimo tvarką; 

26.13. palaikyti dalykinę darbo atmosferą; 
26.14. baigus darbą, palikti darbo vietą tvarkingą; 
26.15. racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus 

materialinius įstaigos išteklius; 
26.16. turi būti laikomasi darbo higienos, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų, 

nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;   
26.17. gimnazijos telefonus naudoti tik darbo reikalams; 
26.18. įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ar kitomis 

priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais; 
26.19. darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis gimnazijos 

elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis; 
26.20. kompiuterių ir kitos programinės įrangos priežiūrą, remontą, diegimą organizuoja ir 

šiuos darbus atlieka tik atsakingas gimnazijos darbuotojas; 
26.21. darbuotojai privalo tausoti gimnazijos turtą, o jį sugadinę atlyginti žalą;  

              26.22. darbuotojai privalo pasirūpinti asmens medicinos knygelės pratęsimu nepasibaigus 
pažymos galiojimui. Mokytojai privalo turėti galiojančius sveikatos žinių - pirmosios medicinos 
pagalbos ir higienos įgūdžių - pažymėjimus; 
              26.23. visi mokiniai kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos turi būti pasitikrinę sveikatą 
pas savo šeimos gydytoją bei pristatę pažymas klasės vadovui, kuris mokinių sveikatos pažymas 
pristato sveikatos priežiūros specialistui;  
              26.24. steigėją, visuomenę,  valstybinių institucijų  pareigūnus, žiniasklaidą apie 
gimnazijos veiklą informuoja direktorius;   
              26.25. mokytojas į pamoką be vadovo leidimo negali įleisti pašalinių asmenų. Be 
perspėjimo, esant poreikiui,  į pamoką gali įeiti vadovas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros 
specialistas, išskirtiniais atvejais klasės vadovas; 
              26.26. asmeniniai darbuotojų telefono numeriai interesantams neteikiami; 
              26.27. įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdavys ir darbuotojai privalo 
dirbti bendradarbiaudami, nepiktnaudžiaudami savo teisėmis, vengti konflikto, siekti visų darnos 
darbo santykiuose: 
              26.28. gimnazijos veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės 
aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka. Už padaliniuose sudaromų 
popierinių bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į archyvą atsako darbuotojai, atsakingi už tų 
bylų sudarymą (pagal dokumentacijos planą). Atsakingas už archyvą darbuotojas jam perduotas 
bylas tvarko bei  vykdo jų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka. Trumpai saugomos popierinės bylos 
pagal poreikį gali būti saugomos padaliniuose iki jų saugojimo termino pabaigos arba, praėjus 
metams nuo jų užbaigimo, pagal bylų perėmimo aktą perduodamos personalo specialistui, kuris jas 
saugo ar naikina teisės aktų nustatyta tvarka. 
              27. Administracija: 

27.1. vykdo ugdymo proceso, rezultatų  stebėseną, analizę, sudaro sąlygas diegti naujoves; 
27.2. vykdo gimnazijos visos veiklos stebėseną; 
27.3. remia darbuotojų iniciatyvą bei aktyvumą, sudaro sąlygas jiems dalyvauti gimnazijos 

valdyme.  
28. Mokytojai: 
28.1. dalyvauja gimnazijos savivaldoje; 
28.2. siūlo individualias programas, pasirenka pedagoginės veiklos būdus ir  formas; 
28.3. tobulina savo kvalifikaciją, atestuojasi ir gauna kvalifikacinę kategoriją atitinkantį 

atlyginimą; 
28.4. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 
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28.5. atostogauja vasarą ir naudojasi Vyriausybės numatytomis lengvatomis; 
28.6. dirba savitarpio pagarba grįstoje, saugioje ir sveikoje aplinkoje; 
28.7. inicijuoja, organizuoja įvairius renginius, popamokinę veiklą; 
28.8. organizuodami veiklą už gimnazijos ribų, mokytojai mokiniams veda saugaus 

elgesio instruktavimą pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą Vaikų turizmo renginių 
organizavimo tvarką; 

28.9. pamokas savavališkai jungti, mokinius išleisti namo draudžiama. Mokiniui susirgus, 
mokytojas, visuomenės sveikatos specialistas arba administracija kviečia tėvus. 

28.10. privalo būti pasiruošę kiekvienai pamokai, užsiėmimui, racionaliai suplanuoti darbo 
laiką; 

28.11. atsako už drausmę ir tvarką pamokoje; 
28.12. draudžiama perduoti mokiniui kabineto raktą; 

             28.13. dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis bei gimnazijos 
Ugdymo planu, parengia ilgalaikius planus, neformaliojo ugdymo programas. Juos aprobuoja 
metodinės grupė ir pateikia kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui iki rugsėjo 30 d.  

29. Gimnazijos  veiklos stebėsena: 
29.1. gimnazijos veiklos stebėseną vykdo savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija; 
29.2. už gimnazijos veiklos rezultatus, veiklos stebėseną atsakingas gimnazijos direktorius, 

kuris pagal poreikį ir nustatytais ciklais organizuoja gimnazijos duomenų tyrimą, atnaujinimą, 
kūrimą, dokumentų duomenų bazių papildymą, ugdymo, kitų veiklos rezultatų skelbimą 
vartotojams, steigėjui. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui organizuoja gimnazijos veiklos 
stebėsenos duomenų rinkimą, reikšmių apskaičiavimą, tvarkymą, integravimą, duomenų rodiklių 
analizę, rengia ataskaitas ir pateikia vadovui; 

 29.3.  gimnazijos struktūrinių padalinių vedėjai vykdo savo padalinio veiklos stebėseną, 
analizę; 
              29.4. direktorius ar jo pavaduotojai ugdymui mokytojų pamokas stebi pagal iš anksto 
skelbtą planą (atestacijos planą, gimnazijos mėnesio planą, posėdžių, mokytojų tarybos planą). 
Išimtiniais atvejais (gavus mokinių tėvų, mokinių skundų ir siekiant išsiaiškinti, ar pamokoje 
laikomasi nustatytos darbo tvarkos) gimnazijos vadovai gali lankytis pamokoje be išankstinio 
paskelbimo plane;  
              29.5. gimnazijos direktoriaus sudarytos darbo grupės rengia metinio veiklos plano, 
strateginės plano, GUP projektus, kitus lokalius dokumentus ir teikia gimnazijos tarybai derinti.  

29.6. gimnazijos svečių atvykimą ir išvykimą stebi gimnazijos budėtojas. Svečiai, 
atvykstantys į gimnaziją, privalo užsiregistruoti lankytojų registracijos žurnale; 
              29.7. direktorius veiklos metinę ataskaitą pateikia gimnazijos tarybai;  
              29.8. direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, klasių vadovai 
pateikia veiklos ataskaitas Mokytojų (jei yra) ar metodinės tarybos posėdyje, sritinės veiklos 
susirinkimuose. 
  

V. DARBO APMOK ĖJIMAS IR DARBO KR ŪVIO PASKIRSTYMAS 
 

             30. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos  
Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo  apmokėjimo įstatymu (TAR, 
2017-01-31, Nr. 1764), ir gimnazijos direktoriaus patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka. Darbuotojų 
darbo užmokestis skaičiuojamas  pagal  pastoviosios  atlygio  dalies  koeficientus,  nustatytus 
mokytojų tarifiniame  ir pareigybių sąrašuose. Šie sąrašai yra tikslinami du kartus per metus – 
sausio 1 d. ir rugsėjo 1 d.. Nepedagoginiams darbuotojams pareiginės algos kintamosios dalies 
dydis priklauso nuo  praėjusių metų veiklos užduočių įvertinimo. Priemokos darbuotojams 
mokamos gimnazijos   direktoriaus įsakymu už papildomą darbo krūvį atliekant nustatytas funkcijas 
neviršijant darbo laiko  trukmės ir už papildomų pareigų ar  užduočių,  nenustatytų pareigybės 
aprašyme, vykdymą.  Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, 
kiti dokumentai. 
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31. Kiekvieno darbuotojo atlyginimas nustatomas pasirašant darbo sutartį ir priklauso nuo 
tarifikacijos ar išdirbtų valandų. Mokytojų – nuo kvalifikacinės  kategorijos ir darbo krūvio. 
              32. Pedagoginio darbo krūvis preliminariai numatomas iki kasmetinių atostogų. Darbo 
krūvis mokytojams gali skirtis  kiekvienais mokslo metais priklausomai nuo klasių komplektų 
skaičiaus, ugdymo plano bei pedagogo kvalifikacijos. 

33. Darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva ar besimokantiems pagal gimnazijos ir  
mokymosi įstaigos  sutartis, suderinus su gimnazijos  direktoriumi, mokymosi atostogų laikotarpiu 
gali būti mokamas vidutinis mėnesinis atlyginimas. 
 

VI. DARBUOTOJ Ų ELGESIO REIKALAVIMAI 
 

34. Gimnazijoje vyrauja dalykinė darbo atmosfera ir pozityvūs santykiai. 
35. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja gimnaziją, kurioje dirba. 
36. Darbuotojų elgesį reglamentuoja gimnazijos direktoriaus patvirtintas Gimnazijos 

etikos kodeksas. 
37. Skambinant TELEFONU būtina pasisveikinti ir prisistatyti. Rekomenduotina 

pasitikslinti, ar kalbama su reikiamu asmeniu, ir paklausti, ar asmuo gali kalbėti telefonu. 
38. Darbuotojams draudžiama laikyti darbo vietoje necenzūrinio arba asmens garbę ir 

orumą žeminančio turinio informaciją. 
39. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos. Jų apranga turi būti švari, dalykinio 

stiliaus. Per mokinių atostogas gali vilkėti laisvo stiliaus rūbus. 
40. Darbuotojai bendrauti, kalbėti telefonu privalo tik mandagiai, ramiu tonu. Į pašnekovą 

turi kreiptis pagarbiai. 
41. Darbuotojams darbo metu gimnazijos teritorijoje draudžiama vartoti necenzūrinius 

žodžius ir posakius, nepadoriai elgtis, rūkyti, svaigintis narkotikais, gerti alkoholinius gėrimus. 
 

VII. MOKINI Ų ELGESIO REIKALAVIMAI 
 

42. Mokinys turi teisę: 
42.1. gauti informaciją apie gimnazijos siūlomas švietimo programas, mokymosi formas, 

pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, neformalųjį švietimą; 
42.2. gauti socialinę, pedagoginę, psichologinę  pagalbą ir kitą su ugdymu susijusią 

informaciją; 
42.3. atstovauti gimnazijai konkursuose, festivaliuose, olimpiadose, projektuose, kitose 

programose; 
42.4. mokytis saugioje aplinkoje; 
42.5. pasirinkti siūlomas formaliojo švietimo programas bei jas papildančias programas; 
42.6. sulaukęs 14 m. pasirinkti dorinio ugdymo tikybos/etikos dalyką; 
42.7. dalyvauti gimnazijos, klasės savivaldoje; 
42.8. gauti bendrabutį pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą priėmimo į bendrabutį 

tvarką. 
43. Mokinys privalo: 
43.1. gerbti Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą, tradicijas, gimnaziją ir 

bendruomenės narius, laikytis žmonių bendrabūvio normų; 
43.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 m.; 
43.3. laikytis mokymo sutarties bei kitų gimnazijos dokumentų reikalavimų; 
43.4. atsakingai naudotis rūbinės spintele pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą 

Persirengimo spintelių naudojimosi tvarką; 
43.5. tinkamai ir tvarkingai naudotis gimnazijos vadovėliais, kitomis mokymo 

priemonėmis pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir 
mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką ir 
Naudojimosi klasėmis taisykles; 

43.6. laikytis elgesio taisyklių pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą Etikos kodeksą; 
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43.7. pamokų ir pertraukų metu laiką leisti gimnazijos teritorijoje, o popamokinių  
renginių metu – jų organizavimo vietoje;   

43.8. mokytis pagal savo gebėjimus, maksimaliai išnaudoti gimnazijos ir  švietimo 
sistemos teikiamas ugdymosi galimybes; 

43.9. laikytis mokinių aprangos reikalavimų, patvirtintų gimnazijos direktoriaus Aprangos 
kodeksu; 

43.10. draudžiama į gimnaziją nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu, taip pat 
daiktus, keliančius pavojų sveikatai ir gyvybei (adatėles, peilius, dujų balionėlius, pirotechnikos 
priemones); 

43.11. per pamokas nesinaudoti mobiliaisiais telefonais (jei to nereikia ugdymo turiniui 
įprasminti), kita įranga, išjungti jų garsinius signalus. Mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos 
daiktus, kuriuos gali atsiimti mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai); 

43.12. nevėluoti į pamokas, netrukdyti dirbti kitiems pamokoje, vykdyti teisėtus mokytojo 
nurodymus; 

43.13. Gimnazijoje rastus pamestus daiktus atiduoti savininkui (jei savininkas yra 
žinomas), visais kitais atvejais rasti daiktai yra atiduodami socialiniam pedagogui arba budėtojui. 
Draudžiama neštis rastus daiktus namo, nes tai bus traktuojama kaip vagystė; 

43.14 Mokiniams draudžiama gimnazijos patalpose ir teritorijoje rūkyti, vartoti 
psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus; 

 
VIII. ELGESIO TAISYKL ĖS VALGYKLOJE 

 
44. Mokiniai valgo pagal nustatytą mokinių maitinimosi grafiką.  
45. Mokiniai valgykloje elgiasi kultūringai, eilėje stovi be kuprinių.  
46. Už tvarką ir švarą valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokytojai. 
47. Valgykloje mokiniai aptarnaujami eilės tvarka.  
48. Valgykloje privalu valgyti kultūringai, netrukdant kitiems, pavalgius nusinešti indus. 
49. Mokytojai pertraukų metu valgykloje gali būti aptarnaujami be eilės.  

 
IX. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
50. Gimnazijoje už tvarkos užtikrinimą, saugų mokinių elgesį pertraukų metu atsakingi 

gimnazijos budėtojai, mokytojai, mokiniai (pagal poreikį), administracija. Mokytojų budėjimo 
grafiką rengia direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tvirtina direktorius. 

51. Mokinių (jei jie budi), mokytojų budėjimo grafikai skelbiami skelbimų lentoje. 
52. Mokinių budėjimas:  
52.1. pertraukų metu gimnazijoje mokiniai budi klasėmis pagal slenkantį grafiką po 

savaitę;  
52.2. budinčios klasės mokinius budėjimui paskirsto klasės vadovas;  
52.3 budėti pradedama 8.45 val., po pirmos pamokos, o baigiama  pasibaigus budinčios 

klasės pamokoms;  
52.4. budinčios klasės mokiniai atsako už tvarką ir švarą gimnazijoje, prižiūri, kad nebūtų 

gadinamas inventorius. Mokinių budėjimas gimnazijoje vykdomas pagal patvirtintą mokinių 
budėjimo tvarką.  

53. Mokytojų budėjimas:  
53.1. mokytojai budi pertraukų metu nuo pirmos iki septintos pamokos paskirtose vietose;  
53.2. mokytojus į budėjimo vietas skirsto direktoriaus pavaduotojas ugdymui;  
53.3. budintis mokytojas pertraukos metu turi būti paskirtoje budėti vietoje, segėti kortelę 

„Budintis mokytojas“;  
53.4. budintis mokytojas atsako už tvarką, švarą, drausmę, mokinių saugumą paskirtoje 

vietoje, stebi, kad nebūtų gadinamas gimnazijos inventorius ir patalpos, reikalauja, kad mokiniai 
tvarkingai elgtųsi;  
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53.5. budintis mokytojas privalo išsiaiškinti pastebėtus pažeidimus. Iškilus problemoms, 
budintis mokytojas kreipiasi į budintį gimnazijos administracijos darbuotoją.  

54. Budintis gimnazijos administracijos darbuotojas kontroliuoja mokytojų budėjimą. Jis 
padeda budinčiam mokytojui spręsti iškilusias problemas. 

55. Renginių metu budėjimas organizuojamas pagal atskirą grafiką. Budėjimui 
šventiniuose renginiuose gali būti pasitelkiami mokiniai, mokinių tėvai/globėjai/rūpintojai.  
 

X. DARBUOTOJŲ IR MOKINI Ų SKATINIMAS, DRAUSMINI Ų 
NUOBAUDŲ SKYRIMAS  

 
56. Darbuotojai už labai  gerą pareigų vykdymą, nepriekaištingą, iniciatyvų ir kokybišką 

darbą, jubiliejaus proga, už kūrybingą ugdymo proceso organizavimą (ugdomųjų projektų, renginių 
inicijavimą ir įgyvendinimą), taip pat už kitus sėkmingus darbo rezultatus, už puikius mokinių 
mokymosi pasiekimus (ugdytiniai – šalies, tarptautinių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai; 
ugdytiniai per brandos egzaminus įvertinti šimtukais), tinkamą pedagoginę pagalbą mokiniui, 
gerosios patirties sklaidą, atsakingą budėjimą gimnazijoje, efektyvų darbą darbo grupėse gali būti 
skatinami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nurodytais bei kitais teisės aktų reikalavimams 
neprieštaraujančiais paskatinimais. 

57. Darbuotojų skatinimo formos - žodinė padėka administracijos susirinkimuose, 
mokytojų tarybos posėdžiuose, rašytinė padėka, rekomendacija apdovanoti kitų institucijų padėkos 
raštais, dovana, skiriama vienkartinė piniginė išmoka, edukacinė kelionė.   

58. Drausminės nuobaudos darbuotojams: 
58.1.  už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, netinkamą pavestų pareigų vykdymą dėl 

darbuotojo kaltės darbuotojai gali būti baudžiami drausminėmis nuobaudomis vadovaujantis LR 
Darbo kodeksu ir darbo tvarkos taisyklėmis;  

58.2. jei darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, psichotropinių ar toksinių 
medžiagų, narkotikų, direktorius tą dieną jį raštu nušalina nuo darbo ir nemokamas darbo 
užmokestis, taip pat raštu nušalina darbuotoją nuo darbo nemokant darbo užmokesčio pagal 
pareigūnų arba organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, rašytinį reikalavimą iki 3 mėn. 
(nurodoma kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis, ir teisinis pagrindas). 

59. Atleidimas iš darbo be įspėjimo ir nemokant išeitinės išmokos (vadovaujantis LR 
Darbo kodeksu) nutraukiant darbo sutartį dėl darbuotojo kalto veikimo ar neveikimo savo pareigų, 
kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą: 

59.1.   per vienerius metus padarytas antras  toks pat darbo pareigų pažeidimas; 
59.2.  šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas.  
60. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas tai: 

              60.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną be pateisinamos priežasties; 
              60.2. jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių 
medžiagų; 
              60.3 atsisakymas tikrintis sveikatą būtiną  pagal teisės normas; 
              60.4. priekabiavimas dėl lyties, seksualinis, diskriminacinio pobūdžio veiksmas ar kitų 
darbuotojų, asmenų  garbės ir orumo pažeidimas  darbo vietoje kitų darbuotojų, asmenų atžvilgiu 
darbo vietoje; 
              60.5. tyčia padaryta ar bandyta padaryti darbdaviui turtinė žala; 
              60.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika; 
              60.7. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos. 

  61. Gimnazijos direktoriaus iniciatyva arba gavus oficialią informaciją (tarnybinį 
pranešimą, skundą) apie darbuotojo darbo drausmės pažeidimą pradedamas darbo drausmės 
pažeidimo tyrimas. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, gimnazijos direktorius pareikalauja, kad 
darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl įtarimo padarius darbo drausmės pažeidimą. Darbuotojas, 
įtariamas padaręs darbo drausmės pažeidimą, pateikia rašytinį pasiaiškinimą dėl darbo drausmės 
pažeidimo ir su jo darbą kuruojančiu vadovu yra kviečiamas pokalbio.  
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  62. Sprendimą dėl darbo sutarties nutraukimo direktorius, išanalizavęs darbuotojo 
pažeidimą, priima per vieną mėnesį, o jei pažeidimai paaiškėja atlikus veiklos tikrinimus, 
inventorizaciją – per dvejus metus. Darbuotojas su įsakymu susipažįsta pasirašytinai. 

  63. Darbo drausmės pažeidimą, esant reikalui, gali tirti direktoriaus įsakymu sudaryta 
komisija.  

64. Mokiniai skatinami pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą Mokinių skatinimo 
tvarką.  Mokinių skatinimo tikslai: 

  64.1. padėkoti už puikius mokinių mokymosi pasiekimus (mokslo metus baigė labai gerais 
pažymiais, miesto, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose tapo nugalėtojais);  

  64.2. padėkoti už gerą pamokų lankomumą (mokinys per pusmetį nepraleido nė vienos 
pamokos be nepateisinamų ar kitų priežasčių); 

  64.3. padėkoti už aktyvią nesavanaudišką visuomeninę veiklą, naujas iniciatyvas; 
  64.4. padėkoti už aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos savivaldos veikloje; 
  64.5. padėkoti už padarytą ryškią mokymosi pažangą.  
  65. Mokinių skatinimo priemonės: 
  65.1. žodinė padėka klasių valandėlėse; 
65.2. mokytojo, kuratoriaus, vadovo padėka elektroniniame dienyne mokiniui ir jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 
              65.3. padėka skelbimų lentoje; 

  65.4. padėkos raštas; 
  65.5. mokinio darbų eksponavimas gimnazijos viešose erdvėse; 
  65.6. rėmėjų dovanos, bilietai į kultūrinius renginius; 
65.7. metų nominacijos už pasižymėjimą kurioje nors ugdymo proceso srityje; 

  65.8. pažintinė kelionė. 
              66. Mokinių  drausminimo priemonės gali būti taikomos už: 
              66.1. sistemingą mokymosi priemonių neturėjimą; 

66.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, 
savavališką išėjimą iš klasės ir kt.) pamokų metu; 
 66.3. naudojimąsi telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais 
daiktais pamokų metu; 
 66.4. nuolatinį vėlavimą į pamokas; 
 66.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties; 
 66.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos 
bendruomenės nariais; 
 66.7. necenzūrinių žodžių vartojimą; 
 66.8. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą; 
 66.9. alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą gimnazijoje, jos 
teritorijoje ir prieigose; 
 66.10. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose; 
 66.11. tyčinį gimnazijos turto sugadinimą; 
 66.12. svetimų daiktų pasisavinimą; 
              66.13. kitus gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus. 

  67. Mokinių drausminimo priemonės: 
  67.1. mokytojų, klasės vadovo, kitų bendruomenės darbuotojų  žodinis įspėjimas; 
  67.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas telefonu, žinute elektroniniame dienyne, 

pakvietimas į gimnaziją pokalbio; 
  67.3. pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, įforminamas direktoriaus įsakymu; 
   67.4. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;  

 67.5. kreipimasis į savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko minimalios priežiūros 
priemonių skyrimo; 

 67.6. mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 
nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeliamas į kitą gimnaziją; 

   67.7. šalinimas iš gimnazijos (kai vaikas turi 16 m.). 
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   68. Už sugadintą ar sunaikintą gimnazijos turtą žalą atlygina mokinio tėvai (globėjai, 
rūpintojai). Žalos dydį įvertina gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija. 

 
XI. GIMNAZIJOS TURTO, PATALP Ų, INVENTORIAUS 

NAUDOJIMO IR APSAUGOS TVARKA 
 
  69. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis gimnazijos 

kabinetais, klasėmis, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo 
priemonėmis, inventoriumi ir kt. 

    70. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti gimnazijos turtą, saugoti 
mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti gimnazijos turto savanaudiškiems 
tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo. Už sugadintą gimnazijos inventorių, technines mokymo 
priemones, sugadintas ar pamestas gimnazijos bibliotekos knygas arba leidinius turi būti atlyginta 
žala LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka, gimnazijos nustatytomis bibliotekos, klasių naudojimo 
tvarkomis. 

    71. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės 
įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai gimnazijos darbuotojas.  

72. Mokiniai naudojasi persirengimo spintelėmis pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą 
persirengimo spintelių naudojimo tvarką. 

    73. Darbo dienos pabaigoje pedagogai, kiti darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas 
patalpas, išjungti elektros įrenginius, prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, ir užrakinti 
patalpą. 

    74. Mokytojai, kiti gimnazijos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių 
laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. 

    75. Budėtojas išduoda mokytojams, mokiniams klasių  ir kitų patalpų raktus ir priima juos 
pasirašytinai. Raktus galima duoti tik  pateikusiems mokinio pažymėjimą  mokiniams 
(savarankiškai mokytis) kasdien nuo 6 val. ryto iki 22 val. vakaro, taip pat šeštadieniais ir 
sekmadieniais.  

  76. Budėtoja registruoja į gimnaziją atvykusius interesantus ir svečius lankytojų 
registracijos žurnale ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į patalpas.  

    77. Kasmet atliekama gimnazijos turto inventorizacija. 
 

XII. PAGRINDIN ĖS DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYB Ė 
 

78. Darbuotojų teises, pareigas, funkcijas, atsakomybę reglamentuoja pareigybės 
aprašymai, šios darbo tvarkos taisyklės, Švietimo įstatymas, Darbo kodeksas, kiti teisės aktai.  

  79. Darbuotojai už padarytą materialinę žalą atsako įstatymų numatyta tvarka. 
80. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė, kurią 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo 
kodeksas, kiti teisės aktai. 

81. Siekdami užtikrinti viešųjų interesų viršenybę, darbuotojai privalo nešališkai, 
sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka vengti interesų 
konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nesinaudoti pareigomis 
asmeninei naudai gauti, priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės 
principu, nesinaudoti gimnazijos patikėjimo teise valdomu turtu netarnybinei veiklai.  

 
XIII. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 
82. Taisyklės įsigalioja nuo patvirtinimo dienos, jos privalomos  visiems gimnazijos 

darbuotojams ir mokiniams. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar 
drausminė atsakomybė, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.  
                83. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. 
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                84.  Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos gimnazijos bendruomenės 
narių, savivaldos institucijų  iniciatyva,  keičiantis įstatymams. 

                85. Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos viešai gimnazijos interneto tinklalapyje.  
                                     ___________________________ 
 
 
 
 
SUDERINTA                                                                            
Panevėžio Vytauto Mikalausko                                                            
menų gimnazijos tarybos                                                                        
2017 m. kovo 13 d.                       
protokoliniu nutarimu                                                                            
Nr. GT-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


