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IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (toliau – Progimnazijos) darbo tvarkos
taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Progimnazijos darbo tvarką, nustato bendrąsias
darbuotojų pareigas ir teises bei atsakomybę. Be šių Taisyklių, darbuotojų teises ir pareigas
reguliuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybės aprašymai, tvarkų aprašai ir
įsakymai.
2. Šios Taisyklės privalomos visiems Progimnazijos darbuotojams.
3. Sudarant darbo sutartį, Progimnazijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) supažindina
priimamą dirbti asmenį su Taisyklėmis pasirašytinai.
II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ
DARBO TVARKA
4. Progimnazijos direktorius priima ir atleidžia darbuotojus darbo santykius reguliuojančiais
teisės aktais.
5. Progimnazijos direktorius priima ir atleidžia mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus
vadovaudamasis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministro.
6. Progimnazijos direktoriaus ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo
sutartimi:
6.1. darbo sutartis sudaroma ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, iki darbuotojui
pradedant dirbti, ir įsigalioja darbuotojo pradėjimo dirbti dieną;
6.2. mokytojams darbo sutartyje nurodoma darbo laiko norma per metus, darbuotojams –
darbo laiko norma per savaitę, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko
trukmės reikalavimų.
Punkto pakeitimai:
2019-01-08 Nr. V-3

7. Atskiroms darbo sutarčių rūšims gali būti nustatomos ir kitos būtinosios sąlygos, kurias
šalys sulygsta sudarydamos tokią darbo sutartį (susitarimas dėl darbo sutarties termino, sezoninio
darbo pobūdžio ir kt.).
8. Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo
įstatymai, kiti norminiai teisės aktai nedraudžia jas nustatyti (išbandymo, papildomo darbo ir kt.).
9. Mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) gali keistis dėl objektyvių
priežasčių (pakitus klasių komplektų skaičiui, ugdymo planui arba abipusiu mokytojo ir
progimnazijos direktoriaus susitarimu (raštu).
10. Sudarant darbo sutartį, priimamas dirbti asmuo supažindinamas su jo būsimo darbo
sąlygomis, šiomis Taisyklėmis, pareigybės aprašymu, kolektyvine sutartimi (jei ji yra), darbo
sutartimi, civilinės saugos, gaisrinės saugos bei saugos ir sveikatos reikalavimais (instruktažas
įforminamas atitinkamuose žurnaluose), kitais darbovietėje galiojančiais lokaliniais aktais,
taisyklėmis ir aprašais.

2
11. Progimnazijos direktorius pareikalauja, kad priimamasis dirbti asmuo pateiktų asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą, išsilavinimą, sveikatos būklę patvirtinančius
dokumentus, gyvenimo aprašymą (direktoriui prašant), rekomendacijas (pagal pareikalavimą),
pažymą apie pedagoginį darbo ir bendrąjį stažą, savo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus,
buhalterijai pateikia savo banko sąskaitą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą bei prašymą dėl
neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo, kitus įstatymų nustatytus dokumentus.
12. Darbo sutartis ir darbo teisės normos turi būti išdėstytos lietuvių kalba arba lietuvių
kalba ir kita sutarties šalims priimtina kalba.
13. Darbo sutarties šalys privalo viena kitai laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes,
galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Ši informacija turi būti
pateikta teisinga, nemokamai ir darbo sutarties šalių nustatytais protingais terminais.
14. Priimamas į darbą darbuotojas privalo nurodyti deklaruotą ir faktinę gyvenamąją
vietas, o joms pasikeitus, apie pasikeitimą per 5 d. d. informuoti direktorių.
15. Darbuotojas neturi teisės be Progimnazijos direktorius ar jos įgalioto asmens sutikimo
savo darbą pavesti kitam asmeniui.
16. Perkelti darbuotoją į kitą nuolatinį darbą galima tik esant išankstiniam raštiškam
darbuotojo sutikimui.
17. Kai keičiamas darbo organizavimas, Progimnazijos direktorius turi teisę pakeisti
darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti
atleistas iš darbo laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos.
18. Darbo sutarties šalies kitai darbo šaliai darbo kodekso, kitų darbo teisės normų ar
sutarčių nustatytais atvejais perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai,
prieštaravimai ir kt.) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu.
19. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau ji neįsigaliojo ne dėl darbuotojo kaltės,
darbdavys privalo sumokėti darbuotojui kompensaciją, kurios dydis ne mažesnis, negu darbuotojo
darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu vienas mėnuo. Jeigu darbo
sutartis buvo sudaryta, tačiau neįsigaliojo dėl darbuotojo kaltės – darbuotojui iš anksto
neinformavus darbdavio prieš tris darbo dienas iki sutartos darbo pradžios, darbuotojas privalo
atlyginti darbdaviui padarytą žalą, kurios dydis ne didesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už
sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu dvi savaitės.
20. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka.
Darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena.
21. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas perduoda dokumentus – administracijai,
materialines vertybes – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, atsiskaito su biblioteka.
22. Progimnazijos direktorius privalo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo
dieną, jei įstatymais nenumatyta kita atsiskaitymo tvarka, užpildyti darbuotojo darbo sutartį, jei
darbuotojas pageidauja – išduoti pažymą apie darbą.
III SKYRIUS
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ IR IŠVYKIMO IŠ PROGIMNAZIJOS
TVARKA
23. Mokiniai į progimnaziją priimami vadovaujantis priėmimo į Ignalinos rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, progimnazijos nuostatais.
24. Į progimnaziją priimami mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas.
25. Priimant į progimnaziją, vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia gimimo liudijimo
kopiją, sveikatos pažymą ir nuotrauką mokinio pažymėjimui.
26. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą priimami mokiniai, kurių tėvai
(globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją, sveikatos pažymą
ir nuotrauką mokinio pažymėjimui.
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27. Priėmus naujai atvykusį mokinį iš kitos ugdymo įstaigos, siunčiamas nustatytos
formos pranešimas mokyklai, kurioje mokinys mokėsi.
28. Naujai priimtam mokiniui išduodamas mokinio pažymėjimas.
29. Priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi, kurios vienas egzempliorius
įteikiamas tėvams.
30. Mokymo sutartys registruojamos Mokinių registre.
31. Mokymo sutartys sudaromos:
31.1. 4 metams – mokantis pagal pradinio ugdymo programą;
31.2. 4 metams – mokantis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą;
31.3. 1 metams – mokantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
31.4. 1 metams – mokantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
32. Sudarius mokymo sutartį, mokinys įtraukiamas į Mokinių registrą ir formuojama jo
byla.
33. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, kad vaikas būtų išbrauktas iš
progimnazijos mokinių sąrašų, direktoriui privalo pateikti prašymą, atsiskaityti su biblioteka,
grąžinti vadovėlius, atsiskaityti už maitinimo paslaugas.
34. Laikinas mokinio išvykimas gydytis ir mokytis, sportuoti įforminamas direktoriaus
įsakymu, tėvams (globėjams, rūpintojams) ar įstaigai pateikus prašymą.
35. Mokiniui išvykus iš progimnazijos, jo asmens byla lieka progimnazijoje, padaromi
įrašai apie išvykimą. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęs mokslus, prašymą, išsiunčiamos
prašomų dokumentų kopijos ir pateikiama pažyma apie mokymosi pasiekimus.
IV SKYRIUS
BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS, ELGESIO NORMOS
36. Progimnazijos darbuotojai privalo:
36.1. sąžiningai atlikti pareigas, laikytis darbo tvarkos ir darbo drausmės, vadovautis
progimnazijos nuostatais, pareigybės aprašymu ir Darbo tvarkos taisyklėmis;
Papunkčio pakeitimai:
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36.2. atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai;
36.3. kompetentingai vykdyti administracijos teisėtus nurodymus ir pavedimus, nustatytus
darbo sutartyse ir pareigybės aprašymuose, vykdyti savivaldos institucijų sprendimus;
36.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų
reikalavimų, nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai, tausoti savąją;
36.5. laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;
36.6. efektyviai naudoti įrenginius, ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas, elektros
energiją bei kitus materialinius išteklius;
36.7. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų.
37.
Progimnazijos bendruomenės nariai tarpusavio santykius grindžia tolerancijos,
geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais: taktiškai bendrauja su visais progimnazijos
bendruomenės nariais ir besikreipiančiais interesantais. Su darbu susijusias vidines konfliktines
situacijas, sprendžia taikiai ir mandagiai. Pedagogai savo veikloje vadovaujasi Pedagogų etikos
kodeksu.
Punkto papildymas:
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38.
Administracijai, mokytojams, etatiniams progimnazijos darbuotojams draudžiama
ateiti į darbą neblaiviems, progimnazijos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus,
svaigintis narkotikais, rūkyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis. Draudžiama skleisti paskalas apie
progimnaziją, nesant specialaus pagrindo viešinti informaciją kitiems asmenims apie mokinių
akademinius įvertinimus, elgesį ir nuobaudas.
39.
Progimnazijos darbuotojai turi teisę:
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39.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
39.2. tobulinti kvalifikaciją Progimnazijos lėšomis;
39.3. naudotis Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis;
39.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus;
39.5. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis;
39.6. reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui
priemonės;
39.7. gauti iš Progimnazijos informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;
39.8. kreiptis žodžiu ir raštu į Progimnazijos administraciją darbo sutarties klausimais.
V SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYTOJAI
40.
Ugdymo proceso organizavimo tvarką reglamentuoja ugdymo planas, pamokų ir
neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščiai, budėjimo grafikai, kiti normatyviniai dokumentai,
mokytojų tarybos, progimnazijos tarybos nutarimai, direktoriaus įsakymai.
41.
Informacija apie ugdymo procesą pateikiama informaciniuose stenduose,
elektroniniame dienyne, progimnazijos svetainėje, el. paštu, pasitarimų ir susirinkimų metu,
individualiai.
42.
Mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.
43.
Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, klasės vadovai, ugdomąją veiklą
organizuoja pagal Mokytojo pareigybės aprašymo reikalavimus. Fizikos, chemijos, technologijų,
informacinių technologijų ir kūno kultūros mokytojai instruktuoja mokinius dėl elgesio kabinetuose
ir per kūno kultūros pamokas. Klasių vadovai veda saugaus elgesio instruktažus. Mokiniai pasirašo
instruktažų lapuose.
44.
Pamokų organizavimas:
44.1. į darbą mokytojas privalo atvykti 10 min. iki pamokos pradžios, kad suspėtų pasiruošti
pamokai;
44.2. negalintis atvykti į darbą mokytojas apie tai informuoja administraciją iš vakaro arba
ne vėliau kaip prieš 30 minučių iki pamokos pradžios;
44.3. po pirmo skambučio atrakinamas kabinetas, jeigu jis buvo užrakintas, po antro
skambučio pradedama pamoka;
44.4. pamokos metu draudžiama šnekėti mobiliuoju telefonu;
44.5. be svarbios priežasties mokytojui draudžiama vėluoti į pamoką;
44.6. neleidžiama išleisti mokinių iš pamokos nenuskambėjus skambučiui; mokytojas turi
prižiūrėti, kad po skambučio mokiniai iš kabineto išeitų ramiai ir saugiai;
44.7. susikeisti su kolega, pavesti savo darbą kitam, mokytojas gali tik suderinęs su
administracija;
44.8. iškviesti mokytoją iš pamokos galima tik esant labai svarbiam reikalui; tuo metu su
mokiniais klasėje lieka iškvietęs asmuo;
44.9. savo pamokos ir pertraukos metu (jei mokinius palieka kabinete, sporto, aktų salėse,
persirengimo patalpose) mokytojas prižiūri mokinius;
44.10. įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas privalo pagal situaciją: suteikti pirmąją
pagalbą, kviesti slaugytoją ir (ar) greitąją pagalbą bei informuoti administraciją, kuri per klasės
vadovą ar tiesiogiai informuoja mokinio tėvus (globėjus);
44.11. be administracijos žinios mokytojas negali į pamoką leisti pašalinių asmenų;
44.12. jeigu mokiniai trukdo ugdomąją veiklą pamokoje, jiems gali būti keičiama ugdymo(si)
vieta pagal direktoriaus nustatytą tvarkos aprašą;
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44.13. apie kilusius incidentus mokytojas informuoja klasės vadovą, pagalbos mokiniui
specialistus ir administraciją;
44.14. mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipusės pagalbos,
kultūros ir supratimo principais.
45.
El. dienynas pildomas vadovaujantis Elektroninio dienyno tvarkos aprašu.
46.
Laisvą nuo kontaktinių valandų dieną naudoja pagal poreikius savišvietai,
kvalifikacijos tobulinimui bei atlieka bendruomenei skirtus darbus pagal progimnazijos veiklos
planus.
Punkto pakeitimai:
2019-01-08 Nr. V-3

47.
Jei pamoka, renginys, neformaliojo švietimo užsiėmimas organizuojamas ne
progimnazijoje, o kitose edukacinėse erdvėse, pateikia dalyvaujančių mokinių sąrašą, suderinus su
administracija.
48.
Atsako už tvarką ir drausmę per pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus,
popamokinius renginius.
49.
Mokinių atostogų metu mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dirba pagal darbo
grafiką. Mokslo metų pradžioje su Darbo ir Metodine tarybomis suderinamas veiklų pobūdis ir
skaičius, už kurį suteikiamos laisvos dienos mokinių atostogų metu.
Punkto pakeitimai:
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50.
Tvarką progimnazijoje per pertraukas prižiūri administracija ir budintys mokytojai.
51.
Individuali pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis Mokymosi pagalbos mokiniui
teikimo tvarkos aprašu.
52.
Mokymas namuose organizuojamas pagal ugdymo plano reikalavimus.
53.
Dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, parengia dalykų
ilgalaikius planus, aptaria metodinėse grupėse ir iki rugsėjo 10 d. teikia direktoriaus pavaduotojui
ugdymui derinti. Parengia pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas ir ilgalaikius planus,
pritaikytas ir individualizuotas programas, neformaliojo švietimo programas ir ilgalaikius planus,
aptaria dalykų metodinėse grupėse, iki rugsėjo 10 d. teikia direktoriui tvirtinti.
54.
Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai pildo veiklos ataskaitas iki mokslo metų
pabaigos ir pateikia kuruojančiam vadovui.
55.
Mokytojų darbo krūvio sudarymas:
55.1. mokslo metų pabaigoje administracija metodinei tarybai pateikia klasių komplektų,
laikinųjų grupių ir dalykui skiriamų savaitinių valandų skaičių;
55.2. mokytojų metodinėse grupėse pasiskirstomos kontaktinio darbo valandos, jeigu
mokytojai nesutaria, – kontaktines valandas paskirsto administracija;
55.3. nekontaktinės darbo valandos susijusios su kontaktinėmis valandomis, skirstomos
atsižvelgiant į dėstomus dalykus ir kvalifikacinę kategoriją. Paskirstymas derinamas su Metodine
taryba ir Darbo taryba;
55.4. nekontaktinės valandos susijusios su veikla bendruomenei nustatomos atsižvelgiant į
ugdymo ir veiklos planų vykdymą ir finansavimo galimybes:
55.4.1. mokslo metų pabaigoje administracija su Metodine taryba suderina galimų valandų
skaičių konkrečioms veikloms įgyvendinti;
55.4.2. administracija, atsižvelgdama į konkretaus mokytojo praėjusių mokslo metų veiklos
bendruomenei rezultatus ir numatomas veiklas, einamiesiems mokslo metams priima sprendimą dėl
nekontaktinių valandų, susijusių su veikla progimnazijos bendruomenei, skyrimo.
55.5. mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl
skirtingo darbo krūvio pasiskirstymo tarp funkcijų grupių, dėl skirtingų kontaktinio ir 6
nekontaktinio darbo proporcijų, darbo apmokėjimo sistemos apraše sutartų kriterijų taikymo,
mokytojo kompetencijų ir kitų aplinkybių.
Punkto pakeitimai:
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ANTRASIS SKIRSNIS
MOKINIAI
56.
Mokiniai turi teisę:
56.1. į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras,
dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;
56.2. įgyti bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose numatytą atitinkamą
išsilavinimą;
56.3. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo savarankiškus poreikius
tenkinančius šių programų modulius ir neformaliojo ugdymo veiklą;
56.4. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo programą;
56.5. nustatyta tvarka naudotis progimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale,
kabinetais pamokų metu ir po pamokų;
56.6. gauti kokybišką švietimą, būti mokomiems bendradarbiaujant, taikant efektyvią
mokymo metodiką;
56.7. konsultuoti su mokytojais, pagalbos specialistais, progimnazijos vadovais, gauti
socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
56.8. ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
56.9. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
56.10. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
56.11. į nemokamą mokymą;
56.12. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą;
56.13. gauti ir teikti socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
56.14. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį;
56.15. į objektyvų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
56.16. dalyvauti apklausose, testavimuose, pasiekimų patikrinimuose.
57.
Mokiniai privalo:
57.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką
reglamentuojančių reikalavimų;
57.2. stropiai mokytis, lankyti progimnaziją, o praleistas pamokas pateisinti atitinkamais
dokumentais;
57.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais progimnazijos bendruomenės bei
visuomenės nariais, vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais;
57.4. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
57.5. atlikti pareigas ir atsakyti už savo poelgius šeimoje, mokymo įstaigoje, socialinėje
aplinkoje;
57.6. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, progimnazijos nuostatų ir moksleivio elgesio
taisyklių;
57.7. vykdyti progimnazijos administracijos, pedagogų bei techninio personalo
reikalavimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu;
57.8. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros, kūno
kultūros pamokų metu asmeninius daiktus (pinigines, papuošalus, telefonus kt.) perduoti mokytojui;
57.9. pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d. ir pristatyti sveikatos priežiūros specialistui
reikalingus dokumentus;
57.10. tausoti progimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už sąmoningą
jų niokojimą, inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai)
atsako materialiai.
57.11. progimnazijoje būti švariai, tvarkingai apsirengus. Viršutinius drabužius kabinti
rūbinėje.
57.12. į valgyklą eiti per skirtą pertrauką arba per laisvas pamokas. Valgykloje netriukšmauti,
nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu.

7
58.
Mokiniams draudžiama:
58.1. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar
moralinį pažeminimą, vartoti necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus;
58.2. į progimnaziją neštis pavojų keliančius ir nereikalingus ugdymo procesui daiktus;
58.3. progimnazijoje ar jos teritorijoje rūkyti, laikyti, platinti elektronines ar paprastas
cigaretes, vartoti alkoholį, energinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas. Ateiti
neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų.
58.4. progimnazijoje ir jos teritorijoje filmuoti ir fotografuoti;
58.5. pamokos metu naudotis telefonais, grotuvais;
58.6. per pamokas trukdyti ugdomąją veiklą pašalinėmis kalbomis, vaikščiojimu ar kitu
netinkamu elgesiu;
58.7. be pateisinamos priežasties nelankyti pamokų;
58.8. pamokų, pertraukų, renginių, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų metu
nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, naudoti fizinį ir psichologinį smurtą, įžeidinėti
aplinkinius bei atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę pamokoje/ užsiėmime dalyvaujančių mokinių
sveikatai ar pačiam mokiniui.
59.
Moksleiviui už nuolatinius ir piktybinius teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už
pavojingą elgesį mokymo įstaigoje gali būti taikomos drausminimo priemonės: žodinė pastaba,
direktoriaus papeikimas, direktoriaus griežtas papeikimas.
60.
Mokiniai skatinami:
60.1. padėkomis, diplomais, sveikinimais, apdovanojimais;
60.2. padėkomis ir sveikinimais progimnazijos stenduose, informacija progimnazijos
svetainėje mokyklinių, rajoninių, respublikinių konkursų, varžybų, olimpiadų dalyviams ir
nugalėtojams;
60.3. išvykomis, ekskursijomis, kelionėmis geriausiems mokiniams;
60.4. didžiausių laimėjimų pasiekusių mokinių rinkimais ir apdovanojimais;
60.5. mokinių ir tėvų apdovanojimais šventėse;
60.6. delegavimais į progimnazijos, rajono ar respublikinius renginius, projektus.
61.
Mokinių drausminimo priemonės:
61.1. pokalbis su mokiniu, pokalbio kortelės pildymas, žodinis įspėjimas;
61.2. raštiškas mokinio pasiaiškinimas;
61.3. pastabos elektroniniame dienyne;
61.4. ugdymosi vietos pakeitimas vienai pamokai;
61.5. ugdymosi vietos pakeitimas direktoriaus paskirto asmens priežiūroje iki tos dienos
pamokų pabaigos;
61.6. direktoriaus ar jo įgalioto asmens iškvietimas ir informavimas;
61.7. tėvų (globėjų) informavimas;
61.8. elgesio ir lankomumo aptarimas direkciniame posėdyje;
61.9. mokinio stebėjimas pamokose, elgesio fiksavimas elektroniniame dienyne;
61.10. tėvų (globėjų) kvietimas į progimnaziją;
61.11. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
61.12. drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas;
61.13. informacijos perdavimas Ignalinos rajono PK Prevencijos poskyriui, Vaiko teisių
apsaugos skyriui;
61.14. kreipimasis į Ignalinos savivaldybės administraciją dėl minimalios ar vidutinės
priežiūros skyrimo.
62.
Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę:
62.1. nemokamai gauti informaciją apie švietimo teikėjo teikiamas mokymo formas,
programas, modulius ir kt.;
62.2. dalyvauti parenkant moksleiviui ugdymo programą, formą, modulį;
62.3. gauti informaciją apie moksleivio ugdymosi sąlygas, jo pasiekimus, vertinimus;
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62.4. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis bendrasis
lavinimas;
62.5. dalyvauti progimnazijos savivaldoje;
62.6. naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis;
62.7. esant sunkumų dėl vaiko ugdymo, kreiptis į švietimo įstaigas, specialiojo ugdymo
komisiją ar pedagoginę psichologinę tarnybą;
62.8. dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią
informaciją apie įvertinimo rezultatus;
62.9. gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą ir jo problemas iš švietimo teikėjo;
62.10. dalyvauti svarstant progimnazijos ugdymo programas;
62.11. teikti visokeriopą paramą progimnazijai, pedagogų kolektyvui, bibliotekai ir t. t.;
62.12. parinkti dorinio ugdymo programą, užsienio kalbą.
63.
Tėvai (globėjai) privalo:
63.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas namuose;
63.2. užtikrinti, kad jis įgytų pagrindinį išsilavinimą arba mokytųsi iki 16 metų;
63.3. bendrauti su pedagogais sprendžiant vaiko ugdymosi klaus;
63.4. padėti vaikui pasirinkti dorinio ugdymo programą, papildomo ugdymo kryptį;
63.5. mokyti vaiką doros, mandagumo, darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, iniciatyvos,
savarankiškumo ir reiklumo sau;
63.6. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį; užtikrinti progimnazijos lankymą;
63.7. laikytis mokymo sutartyje numatytų įsipareigojimų;
63.8. dalyvauti tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose;
63.9. atlyginti jų vaikų ar globotinių padarytą progimnazijai materialinę žalą.
64.
Tėvai (globėjai) fiziškai ar morališkai žalojantys savo vaikus ir nesudarantys sąlygų
mokytis, atsako įstatymų numatyta tvarka.
65.
Moksleiviai apgyvendinami bendrabutyje vadovaujantis direktoriaus patvirtinta
Priėmimo į Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos bendrabutį tvarkos aprašu.
66.
Gyvenimo bendrabutyje tvarką, dienotvarkę, bendrabučio gyventojų teises ir pareigas
reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtintos Ignalinos Česlovo Kudabos Bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklės.
67.
Mokinių maitinimas organizuojamas progimnazijos valgykloje, sudarant sąlygas
kiekvienam mokiniui pavalgyti, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto ruošimo technologijos
reikalavimų.
68.
Mokinių maitinimas organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintą Mokinių maitinimo
organizavimo tvarkos aprašą.
69.
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija organizuoja mokinių pavėžėjimą į
progimnaziją ir atgal gyvenančių toliau kaip 3 kilometrai nuo progimnazijos.
70.
Moksleivių pavėžėjimas organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintą Moksleivių
pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašą.
71.
Mokinių ekskursijos, varžybos, kelionės, turistiniai žygiai organizuojami
vadovaujantis direktoriaus patvirtintu Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos mokinių
ekskursijų, varžybų, kelionių, turistinių žygių tvarkos aprašu.
72.
Siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą, vadovaujamasi direktoriaus patvirtinta
Ekskursijų, stovyklų, žygių, varžybų, konkursų saugos ir sveikatos instrukcija.
73.
Darbuotojai, įtarę ar pastebėję žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
73.1. nedelsdami įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
73.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimuisi,
progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
73.3. informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją ar socialinį pedagogą
apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
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73.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius
suteikti asmenis (tėvus, globėjus, rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar
institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
74.
Darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas
pranešimą:
74.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
74.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti
asmenis (tėvus, globėjus, rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas
(policiją);
74.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių
skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
74.4. informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje
erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
74.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo
tarnybai,
pateikdamas
pranešimą
interneto
svetainėje
adresu
www.draugiskasinternetas.lt
VI SKYRIUS
DARBO LAIKAS
75. Progimnazijoje taikoma 5 darbo dienų savaitė po 8 valandų trukmės darbo dieną. Tarp
darbo savaičių yra 2 dienų trukmės nepertraukiamo poilsio dienos.
76. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet atliekančių
pagrindinę ir papildomą darbo funkcijas, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų ir
60 valandų darbo savaitės trukmė.
77. Darbuotojų, Progimnazijoje dirbančių naktį, darbo diena (pamaina) negali viršyti 8 darbo
valandų per darbo dieną (pamainą).
78. Darbo laiko pradžia – 8.00 val., pabaiga – 17.00 val., jei ko kito nenumato direktoriaus
patvirtintas darbo grafikas.
79. Pietų pertraukos trukmė – 45 min. (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.), jei ko kito nenumato
direktoriaus patvirtintas darbo grafikas.
80. Viršvalandžiai:
80.1. tai darbo laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam
nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę;
80.2. skiriami tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus kai:
80.2.1. dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms,
pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes;
80.2.2. būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų
nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai.
80.3. dirbant viršvalandžius, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo
poilsio laiko reikalavimai. Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti
dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki
dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista
maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per
apskaitinį laikotarpį. Maksimali viršvalandžių trukmė per metus – vienas šimtas aštuoniasdešimt
valandų.
81. Sutrumpintas darbo laikas gali būti nustatomas Vyriausybės nustatytais atvejais.
82. Ne viso darbo laiko nustatymas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu.
83. Lankstus darbo grafikas, individualus darbo laiko režimas, nuotolinis darbas ar kiti darbo
režimo ir formos nustatymo ypatumai gali būti nustatomas Progimnazijos ir darbuotojo susitarimu.
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Tokiam darbui galioja šalių susitarimu ir Darbo kodekso nustatytos taisyklės ir šios Taisyklės, kiek
jos neprieštarauja Darbo kodeksui ir šalių susitarimui bei atitinkamo darbo režimo ar formos esmei.
84. Suminė darbo laiko apskaita:
84.1. nustatoma visiems darbuotojams ar daliai jų, esant būtinumui, įvykdžius informavimo
ir konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir atsižvelgus į darbdavio lygmeniu veikiančios
profesinės sąjungos, jei tokia bus įkurta, nuomonę;
84.2. suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis Progimnazijoje yra 3 mėnesiai, jei teisės
aktais nenumatyta kitokia apskaita;
84.3. pamainų grafikai, jei dirbama pagal pamainas, darbuotojams pranešami prie 7 dienas
iki jų įsigaliojimo. Nuo darbdavio nepriklausančiais atvejais pamainų grafikai gali būti pakeisti,
pranešant apie jų pakeitimą prieš 2 darbo dienas iki jų įsigaliojimo. Sudarant pamainų grafikus, turi
būti laikomasi maksimalaus darbo laiko režimo ir darbuotojas negali būti skiriamas dirbti dvi
pamainas iš eilės.
85. Darbo laiko apskaita pildoma darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose elektronine forma.
86. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dirba pagal pamokų, neformaliojo vaikų
švietimo tvarkaraščius ir darbo grafikus:
86.1. darbo dalis, kurios nereglamentuoja tvarkaraščiai, mokytojui pageidaujant, gali būti
atliekama nuotoliniu būdu;
86.2. nuotolinis darbas organizuojamas vadovaujantis Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.
Punkto pakeitimai:
2019-01-08 Nr. V-3

VII SKYRIUS
POILSIO LAIKAS
87. Poilsio laiko rūšys:
87.1. pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti – suteikiama ne vėliau kaip po penkių valandų
darbo, per kurią darbuotojas gali palikti darbovietę;
87.2. fiziologinės pertraukos – pagal darbuotojo poreikį;
87.3. specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) metu, jei jos bus taikomos,
suteikiamos dirbant lauko sąlygomis (lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10o C, arba
nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip +4o C), ir per 8 valandų darbo dieną
(pamainą) turi būti ne trumpesnė kaip 40 minučių. Pertraukos suteikiamos kas 1.5 val..
87.4. paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų (pamainų):
87.4.1. kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti
trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės;
87.4.2. per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį nepertraukiamojo poilsio trukmė turi
sudaryti bent trisdešimt penkias valandas;
87.4.3. jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip dvylika valandų,
bet ne daugiau kaip dvidešimt keturios valandos, nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų
(pamainų) laikas negali būti mažesnis negu dvidešimt keturios valandos;
87.4.4. jeigu budėjimas trunka dvidešimt keturias valandas, poilsio laikas trunka ne mažiau
kaip dvidešimt keturias valandas;
87.5.
kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos Darbo kodekse numatytos kaip nedarbo
dienos, atostogos);
87.6.
tikslinės atostogos ir nemokamas laisvas laikas.
88.
Progimnazijoje nedirbama švenčių ir poilsio dienomis, išskyrus atvejus, kai dirbama
pagal suminę darbo laiko apskaitą.
89.
Kasmetinės atostogos gali būti minimalios, pailgintos ir papildomos.
90.
Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal progimnazijos direktoriaus
patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo eilę iki gegužės 1 d., atsižvelgiant į darbuotojų
pageidavimus, pirmenybę pasirinkti atostogų laiką suteikiant tokia eilės tvarka:
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90.1. nėščioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki trejų metų;
90.2. darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki
aštuoniolikos metų;
90.3. darbuotojams, auginantiems du ir daugiau vaikų;
90.4. darbuotojams, paskutinius kalendorinius metus atostogavusiems mažiau negu dešimt
darbo dienų;
90.5. darbuotojams, turintiems nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.
Punkto pakeitimai:
2019-01-08 Nr. V-3

91.
Jeigu kasmetinių atostogų eilė nesudaroma arba ji keičiama darbuotojo iniciatyva,
prašymą kasmetinėms atostogoms darbuotojas pateikia ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.
Punkto pakeitimai:
2019-01-08 Nr. V-3

92.
Į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo dienos
skaičių įskaitoma:
92.1. faktiškai dirbtos darbo dienos ir darbo laikas;
92.2. darbo dienos komandiruotėje;
92.3. darbo dienos, kuriomis nedirbta dėl darbuotojo laikino nedarbingumo, sergančių
šeimos narių slaugymo, kasmetinių, pailgintų, papildomų atostogų, nėštumo ir gimdymo atostogų,
tėvystės atostogų ir mokymosi atostogų.
93.
Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų minimalios kasmetinės
atostogos, dirbant penkias dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis
arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės
atostogos. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos. Vieną kartą per metus suteiktų
atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų iš eilės, jei dirbama penkias dienas per
savaitę, o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali
būti trumpesnė kaip dvi savaitės.
94.
Tam tikroms darbuotojų kategorijoms gali būti suteikiamos pailgintos kasmetinės
atostogos:
94.1. darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką
iki aštuoniolikos metų – dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias
dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui
turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.
94.2. neįgaliems darbuotojams – dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu
dirbama penkias dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba
skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.
94.3. darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir
profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, ir jie numatyti Vyriausybės nutarime,
suteikiant jiems pailgintas atostogas – suteikiamos iki keturiasdešimt vienos darbo dienos (jeigu
dirbama penkias dienas per savaitę), arba iki aštuonių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę
skaičius yra mažesnis arba skirtingas) pailgintos atostogos.
95.
Papildomos atostogos suteikiamos:
95.1. už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje – darbuotojams,
turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje, – 3 darbo
dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje –
viena darbo diena;
95.2. už ypatingą darbų pobūdį – darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso
darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas
kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais, – 2 darbo dienos.
96.
Darbuotojams, turintiems teisę gauti papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su
kasmetinėmis atostogomis suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių papildomų atostogų.
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Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos
kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu.
97.
Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu
suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos
atostogos.
98.
Progimnazijoje direktoriaus įsakymu patvirtinama kasmetinių atostogų eilė,
atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, pirmenybę pasirinkti atostogų laiką suteikiant tokia eilės
tvarka:
98.1. nėščioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki trejų metų;
98.2. darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki
aštuoniolikos metų;
98.3. darbuotojams, auginantiems du ir daugiau vaikų;
98.4. darbuotojams, paskutinius kalendorinius metus atostogavusiems mažiau negu dešimt
darbo dienų;
98.5. darbuotojams, turintiems nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.
99. Pedagoginiai darbuotojai atostogauti gali laisvu nuo mokslo metų laiku, per moksleivių
atostogas arba kitu, su direktoriumi suderintu, laiku.
100. Teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (jų dalimi ar visomis) prarandama,
praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines
atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Teisė į
kompensaciją už nepanaudotas atostogas, praradus teisę pasinaudoti atostogomis, taip pat išnyksta.
101. Jei darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikino
nedarbingumo, suteiktų tikslinių ar nemokamų atostogų ar kitų priežasčių, suteiktos kasmetinės
atostogos perkeliamos į kitą atostogų laiką, kuris.
102. Progimnazijoje taip pat gali būti suteiktos tikslinės nėštumo ir gimdymo, tėvystės
atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, mokymosi atostogos, nemokamos atostogos, kurios
suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.
103. Darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu šalių
suderintu metu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti.
104. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus
pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.
105. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki
dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį („mamadienis“/ „tėvadienis“)
(arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau
vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis
valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių
ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali
būti sumuojamas kas trys mėnesiai.
106. Darbuotojams, neturintiems teisės į „mamadienį“/ „tėvadienį“ ir auginantiems vaiką iki
keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio
ugdymo programas, ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją
mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
107. Darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai
būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti.
VIII SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS IR SU JUO SUSIJUSIOS IŠMOKOS
108. Darbo užmokestis už darbą ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos
Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo
nuostatos bei mokėjimo terminai ir tvarka Progimnazijoje yra detalizuotos Ignalinos Česlovo
Kudabos progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše.
Punkto papildymas:

13
2019-01-08 Nr. V-3

109. Viršvalandžių apmokėjimą numato Darbo kodekso ir Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
nuostatos.
110. Darbo užmokestis, dirbant ne visą darbo laiką, mokamas proporcingai dirbtam laikui
arba atliktam darbui.
111. Nustačius suminę darbo laiko apskaitą, darbo užmokestis mokamas už faktiškai išdirbtą
laiką, išskyrus:
111.1. apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu
bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą jam apmokama
kaip už viršvalandinį darbą arba darbuotojo prašymu viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus
1,5, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko;
111.2. kai darbdavys nusprendžia per kiekvieną apskaitinio laikotarpio mėnesį mokėti
pastovų darbo užmokestį, nepaisydamas faktiškai išdirbtos darbo laiko normos, o galutinį
atsiskaitymą už darbą per apskaitinį laikotarpį pagal faktinius duomenis atlikti apmokėdamas už
darbą paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį.
112. Už kasmetines atostogas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis
(atostoginiai). Keisti kasmetinių atostogų pinigais negalima. Kompensacija už nepanaudotas
atostogas išmokama tik darbuotojo atleidimo atveju, jei iki atleidžiant darbuotoją, jis nepageidauja
pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis, ir nėra praradęs teisės į kasmetines
atostogas, nes nėra pasinaudojęs jomis dėl nuo darbuotojo priklausančių priežasčių trejus metus.
IX SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PRIEMONIŲ UŽ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMUS
TAIKYMAS
113. Už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą Progimnazijos
direktorius įsakymu, gali skatinti darbuotojus:
113.1. pareikšti padėką;
113.2. premijuoti Darbo apmokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir pagrindais.
114. Už darbo pareigų pažeidimą direktoriaus įsakymu darbuotojas gali būti:
114.1. įspėjamas apie padarytą pažeidimą ir kad pasikartojus tokiam pat darbo pareigų
pažeidimui per 12 mėnesių, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo;
114.2. atleidžiamas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, vadovaujantis Darbo
kodekse numatytomis nuostatomis.
115. Darbuotojui padarius darbo pareigų pažeidimą, progimnazijos direktorius ar jo
įgaliotas asmuo pateikia darbuotojui rašytinį reikalavimą pasiaiškinti raštu dėl padaryto pažeidimo,
suteikdamas protingą terminą paaiškinimui pateikti (5 d. d.). Jei darbuotojas nepateikia
pasiaiškinimo ar atsisako pateikti pasiaiškinimą, progimnazijos direktorius gali įvertinti darbuotojo
pareigų pažeidimą be darbuotojo pasiaiškinimo.
Punkto papildymas:
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116. Sprendimas įspėti darbuotoją dėl darbo pareigų pažeidimo ar atleisti darbuotoją iš
darbo priimamas progimnazijos direktoriaus įsakymu, pranešant darbuotojui pasirašytinai.
117. Direktoriaus sprendimas taikyti priemones už darbo pareigų pažeidimą turi būti
priimtas per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo
pažeidimo padarymo. Šešių mėnesių terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jei pažeidimas paaiškėja
po audito, inventorizacijos ar veikslo patikrinimo atlikimo.
118. Jei per praėjusius dvylika mėnesių darbuotojas yra padaręs darbo tvarkos ar darbo
drausmės pažeidimą, darbuotojui skatinimo priemonės netaikomos.
119. Už darbuotojo progimnazijai padarytą žalą darbuotojai atlygina pagal Darbo kodekso
numatytas nuostatas.
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X SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTO NAUDOJIMAS IR APSAUGA
120. Naudojantis progimnazijos turtu būtina laikytis gaisrinės saugos reikalavimų.
121. Progimnazijoje kasmet atliekama turto inventorizacija.
122. Progimnazijos turto naudojimo apskaitą vykdo ir prižiūri direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams. Kabinetų raktus išduoda ir jų išdavimą registruoja budėtojas.
123. Progimnazijos patalpomis ir kitu turtu ugdymui organizuoti darbuotojai ir mokiniai
naudojasi nemokamai.
124. Progimnazijos mokytojai privalo tinkamai tvarkyti kabineto inventorių, saugoti nuo
sugadinimų ir dingimų, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį.
125. Apie sugadintą ar dingusį kabineto inventorių informuojama progimnazijos
administracija.
126. Apie gedimus informuojamas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
127. Pamokų metu už kabineto inventorių atsako kabinete dirbantis mokytojas, o kitu metu
– kabineto raktą paėmęs asmuo.
128. Pasibaigus pamokoms – uždaromi langai, išjungiami elektros įrenginiai, užrakinami
kabinetai.
XI SKYRIUS
INDIVIDUALŪS DARBO GINČAI
129. Progimnazija ir/arba darbuotojai individualius darbo ginčus, kylančius dėl darbo
sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar
netinkamo jų vykdymo darbo santykiuose, sprendžia vadovaudamasi Darbo kodekso nuostatomis.
XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
130. Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
131. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams,
keičiant darbo organizavimą, reorganizuojant įstaigą. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai rengiami,
informavus darbo tarybą ar kitus darbuotojų atstovus ir pasikonsultavus su jais.
132. Su darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai
ir privalo vykdyti jų nurodymus.
133. Darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik
progimnazijoje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų.
____________________________

