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KALVARIJOS GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLES

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos gimnazijos (toliau - Gimnazija) darbo tvarkos taisykles (toliau - Taisykles)
nustato darbo tvark4 ir santykius, reglamentuoja Gimnazijos darbuotojq teises, pareigas, elgesio
reikalavimus, atsakomybg.

2. Taisykliq tikslas stiprinti Gimnazijos bendruomends nariq darbo drausmg ir
atsakomybg, uZtikrinti gerq darbo kokybg ir efektyvum4, racionaliai naudoti darbo laik4,
ZmogiSkuosius ir materialinius i5teklius, uZtikrinti ger4 istaigos veiklos orgarizavim4. Darbo
tvarkos taisykles turi uZtikdnti, kad darbuotojai dirbtq dorai ir s4Ziningai, laikytqsi darbo drausmds,
laiku ir tiksliai atliktq Gimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojq ugdymui bei pavaduotojo
ukiui ir bendriesiems klausimams pavedimus ir pareigybiq apra5ymq reikalavimus.

3. Taisyklese reglamentuojama istatymais, Gimnazijos nuostatais, instrukcijomis ir
pareigybes apra5ymais nedetalizuotos veiklos sritys ir yrc privalomos visiems Gimnazijos
darbuotojams, numatytais atvejais mokiniams, jq tevams (globejams, rlpintojams).

4. Taisykles tvirtinamos Gimnazij os direktoriaus isakymu.
5. Patvirtinus Taisykles, su jomis pasira5ytinai per penkias darbo dienas susipaZista visi

Gimnazijos darbuotojai, su kuriais sudary-ta darbo sutartis. Naujai priimti darbuotojai su

Taisyklemis, darbo saugos instrukcijomis, pareigybes apra5ymu ir kitais Gimnazijos vidaus darbo
tvark4 uZtikrinandiais dokumentais supaZindinami pirm4j 4 darbo dien4.

6. Gimnazijos adresas: J.Basanavidiaus g. 16, Kalvarija, LT-69202, Kalvarijos savivaldybe.
7. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuri skiria t atleidlia mokyklos steigejas - Kalvarijos

savivaldybes taryba.

8. Gimnazij oj e veikia savivaldos institucij os :

8.1. Gimnazijos taryba - auk5diausia savivaldos institucija, jungianti mokiniq, jq tevq
(globejq ar rfipintojq) ir pedagogq atstovus svarbiausiq Gimnazijos veiklos uZdaviniq sprendimui. Ji
renkama principu, patvirtintu Gimnazijos nuostatuose: 5+5+5. Veikl4 vykdo pagal Gimnazijos
nuostatus;

8.2. Mokltojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija, svarstanti mokiniq
ugdymo rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo formas ir metodus.,Jai vadovauja Gimnazijos
direktorius;

8.3. Mokiniq taryba - nuolat veikianti mokiniq savivaldos institucija, turinti savo nuostatus
jai vadovauja mokiniq tarybos pirmininkas, kuris renkamas kasmet;

8.4. Gimnazijoje veikia Gimnazijos metodine taryba, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo pedagogq metodines grupes, kurios savo veikloje vadovaujasi Rekomendacijomis
mokl'tojq ir pagalbos mokiniui specialistq metodinei veiklai organizuoti, patvirtintomis Pedagogq
profesines raidos centro direktoriaus.

9. Grmnazijos bendruomends nariai gali burtis ivisuomenines, profesines organizactjas.



II DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

10. Darbuotojai priimami i darb4 ir atleidZiami i5 darbo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais.

reglamentuoj andiais darbo santykius.

1 1. Darbuotojus i darbq priima t atleidLia i5 darbo Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Mokytojq priemimo ir atleidimo i5 darbo tvarkos apraSu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro.
12. Priemimas i darb4 iforminamas ra5ytine darbo sutartimi, kai Salys susitard del bDtinq

darbo sutarties s4lygq. Jq pildo igaliotas asmuo - sekretorius administratorius, pasira5o gimnazijos

direktorius ir priimamas i darb4 asmuo. Darbo sutartis sudaroma ne veliau kaip prie5 vien4 darbo

dien4 iki darbuotojui pradedant dirbti, ir isigalioja darbuotojo pradejimo dirbti dien4.

13. Darbuotojas, turintis neigalum4,.prie5 pasira5ydamas darbo sutarti gali informuoti apie

tai darbdavi ir pateikti irodandius dokumentus.

14. Prie5 pradedamas dirbti darbuotojas pasira5ytinai supaZindinamas su Gimnazijos darbo

tvarkos taisyklemis, pareigybes apra5ymu, kitais gimnazijoje galiojandiais aktais,

reglamentuojandiais darb4, instruktuojamas saugos darbe klausimais: ivadine, darbo vietos pagal

paskiriamas pareigas, prie5gaisrinds saugos, saugos ir sveikatos instrukcijomis.
15. Pasira5ydamas darbo sutarti darbdavys suderina, o darbuotojas sutinka, kad teises aktq

nustatyta tvarka ir darbo santykiq administravimo tikslais darbdavys turi teisg kaupti ir tvarkyti

darbuotojo asmeninius duomenis.

16. Kiekvienam Gimnazijos darbuotojui sudaroma asmens byla, kuri4 sudaro darbo sutartis,

i5silavinimo dokumentq kopijos, atestacijos metu suteiktos kvalifikacinds kategorijos paZymejimo

arba isakymo kopija, kiti su darbuotoju susijg dokumentai.

17. Darbuotojas turi tbisg nutraukti neterminuot4, taip pat ir terminuot4 darbo sutarti iki jos

termino pabaigos, apie tai ra5tu ispejgs direktoriq ne veliau kaip prie5 dvide5imt kalendoriniq dienq.

18. Darbuotojas turi teisg nutraukti neterminuot4, taip pat ir terminuot4 darbo sutarti iki jos

termino pabaigos, apie tai ra5tu ispejgs direktoriq ne veliau kaip prie5 penkias darbo dienas nuo

pra5ymo padavimo dienos, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutarti pagristas darbuotojo hga ar

neigalumu, trukdandiu tinkamai atlikti darbq. fspejimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisg

nutraukti darbq, o darbdavys privalo iforminti darbo sutarties nutraukim4 ir atsiskaityti su

darbuotoju.

19. Darbuotojas turi teisE atSaukti pra5ym4 nutraukti darbo sutarti ne veliau kaip per tris
darbo dienas nuo pra5ymo padavimo dienos. Veliau jis gali at5aukti pra5ym4 tik direktoriaus

sutikimu.
20. Darbuotojas gali b[ti perkeliamas i kit4 darbq, su darbuotoju gali bDti keidiamos darbo

sutarties s4lygos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

21. Gimnazijos direktorius savo iniciatyva gali nutraukti neterminuot4 darbo sutarti su

darbuotoju tik del svarbiu prieZasdiq, apie tai ispejgs istatymq nustatyta tvarka.

22. Jeigu darbuotojas yra materialiai atsakingas, jis privalo perduoti turt4 isakymu
paskirtam darbuotojui. Direktoriaus isakymu yra sudaroma materialiniq vertybiq perdavimo-

priemimo komisija bei sura5omi nustatytos formos buhalteriniai dokumentai. {sakyme nustatomi

perdavimo terminai. Jeigu darbuotojas del savo kaltes prarado materialines vertybes ir negali jq
perduoti, jis privalo atlyginti jq vertg Gimnazijai istatymq nustatyta tvarka.

23. Su atleidimo i5 darbo isakymu darbuotojas supaZindinamas pasira5ytinai.



24. Darbo kr[vis mokytojams gali skirtis kiekvienais mokslo metais priklausomai nuo
sukomplektuotq klasiq skaidiaus mokslo metq pradZioje, ugdymo plano ir jo koregavimo, turimq
mokymo le5q, pasikeitusio darbo organizavimo. Pamokq kruviai mokslo metams planuojami
kiekvienq metq birZelio menesi ir tvirtinami iki rugsejo 1 d.

25. Mokytojq darbo kruvi, suderings su darbuotojq atstovu, tvirtina isakymu Gimnazijos
direktorius

rrr DARBUOTOJU DARBO UZTUOXESdTO MOKEJTMO TVARKA

26. Darbo uZmokestis, kuris apskaidiuojamas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

aktq nustatyta tvarka bei vadovaujantis Kalvarijos gimnazijos darbo apmokejimo sistema, suderinta
su darbuotojq atstovu bei patvirtinta gimnazijos direktoriaus isakymu, Gimnazijos darbuotojams
mokamas du kartus per menesi, ne veliau'kaip per 10 darbo dienq nuo jo pabaigos ir 18 - 23

dienomis. Pinigai pervedami i darbuotojo asmening s4skait4 jo pasirinktame banke. Darbuotojo
pra5ymu ra5tu darbo uZmokestis gali buti mokamas vien4 kartE per menesi jam pasirenkant
kiekvieno menesio 10 darbo dienq nuo menesio pabaigos ar 78-23 dien4.

27. Gimnazijapagal darbuotojq pareigybiq skaidiq priklauso II biudZetiniq istaigq grupei.

28. Darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
28.1. Al lygio pareigybes - darbuotojams butinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

i5silavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu (psichologas);

28.2. A2lygio pareigybes - darbuotojams bfltinas ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis
i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i3silavinimu arba auk5tasis

koleginis i5silavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jamprilygintu iSsilavinimu
(vyriausias buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ukiui ir bendriesiems klausimams);

28.3. B lygio pareigybes - specialistai, kuriems butinas ne Zemesnis kaip auk5tesnysis

i5silavinimas ar specialusis vidurinis i5silavinimas, igyti iki 1995 metq (valgyklos vedejas,

buhalteris, inZinieiius kompiuterininkas, sekretorius administratorius);
28.4. C lygio pareigybes - kvalifikuoti darbuotojai, kuriems butinas ne Zemesnis kaip

vidurinis i5silavinimas ir (ar) igyta profesine kvalifikacija (archyvaras, laborantas operatorius,

virejas, vairuotojas, pastatq ir statiniq prieZi[ros darbininkas);

28.5. D lygio pareigybes - darbuotojams netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai (budetoj as, valytoj as, virtuves darbininkas, kiemsargis).

29. Gimnazijos nepedagoginiq darbuotojq, i5skyrus D lygio pareigybes darbuotojus,
pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq metq veiklos vertinimo
pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.
Nepedagoginio darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali bDti nustatyta priemimo i darb4

metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne

didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius, vadovaudamasis Kalvarijos gimnazijos

metinio darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5u, patvirtintu direktoriaus isakymu, nustato

Gimnazijos vadovas.

30. Priemokos uZ papildom4 darbo kruvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant
pareigybes apra5yme nustatltas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmes, ar uL

papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4
gali siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydLio.



31. Gimnazijos darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali b[ti skiriamos
premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias Gimnazijos veiklai uZduotis. Taip pat ne daugiau kaip
vien4 kart4 per metus gali buti skiriamos premijos, ivertinus labai gerai darbuotojo praejusirl
kalendoriniq metq veikl4. Premijos negali virsyti darbuotojui nustatytos pareigines algos
pastoviosios dalies dydLio. Jos skiriamos nevir5ijant gimnazijaid_arbo uZmokesdiui skirtq leSq.

32, UZ darbq poilsio arba Svendiq dienomis (ne pagal grafik$ mokama dvigubai arba
ra5tiSku darbuotojo pageidavimu atlyginama atsiZvelgus i dirbt4'laik4 padauginant ji dvigubai ir
pridedant t4 dien4 (tas dienas) prie kasmetiniq atostogq.

33. UZ vir5valandini darb4 ir darb4 nakti mokama ne maLiau kaip pusantro darbuotojo
darbo uZmokesdio dydZio uZmokestis arba ra5ti5ku darbuotojo pageidavimu atlyginama atsiZvelgus

i dirbt4 laik4 padauginant ji pusantro karto ir pridedant t4 dienq (tas dienas) prie kasmetiniq
atostogq. Darbo laiko nukrypimai f,rksuojami darbo laiko apskaitos Ziniara5tyje.

34. Darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva, suderinus su Gimnazijos direktoriumi,
ir besimokantiems pagal Gimnazijos ir mokymosi istaigos sutartis, mokymosi atostogq laikotarpiu
gali b[ti mokamas vidutinis darbo uZmokestis.

35. Ligos pa5alpa mokama vadovaujantis Kalvarijos gimnazijos darbo apmokejimo
sistemos, suderintos su darbuotojq atstovu ir patvirtintos direktoriaus isakymu, 45 punktu.

36. Vyriausiasis buhalteris atsiskaitymo lapelius spausdina kiekvien4 menesi; jie saugomi
asmeniniuose darbuotojq vokuose buhalterijoje. Darbuotojai atsiskaitymo lapelius savo nuoZilra
gali pasiimti kiekvien4 darbo dien4.

37. Duomenis apie darbuotojo darbo uZmokesti teikia ar skelbia Gimnazijos direktorius ar
jo igalioti asmenys tik istatymq nustatytais atvejais arba darbuotojo ra5ti5ku sutikimu.

IV DARBO IR POILSIO LAIKAS, KASMETINIU ATOSTOGV SUTEIKIMAS

38. Darbuotojai privalo laikytis Gimnazijoje nustatyto darbo ir poilsio laiko reZimo. Darbo
ir poilsio laikas Gimnazijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

39. Darbo laikas - tai laikas, kuri darbuotojas privalo dirbti jam pavestq darbq (eiti pareigas)
ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.

40. Visiems darbuotojams, i5skyrus pedagogus, nustatomas nekintandios darbo dienos
trukmes ir darbo dienq per savaitg darbo laiko reZimas: 40 valandq 5 darbo dienq savaite, poilsio
dienos SeStadienis ir sekmadienis. Kasdienio darbo laiko trukme nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio 8 val.15 min., o penktadieni-7 valandos. Darbuotojq, dirbandiq nekintandiu darbo
laiko reZimu, pietq pertraukos laikas visomis darbo dienomis - nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.,
pedagogq - mokiniq pietq pertraukq metu. Per pietq pertrauk4 darbuotojas gali palikti darbovietg.

4i. Pedagoginiams darbuotojams darbo valanda yra60 minudiq, i5 kuriq 45 min. yra skirtos
tiesioginiam darbui su klase. Laikas tarp pamokq yra skirtas darbo vietai paruo5ti. Mokltojai dirba
pagal direktoriaus isakymu patvirtint4 pamokq tvarkara5ti.

42. Admrnistracija ir nepedagoginiai Gimnazijos darbuotojai dirba nuo 8.00 val. iki 12.00
val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. Penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Direktoriaus
tvirtinimu atskiriems darbuotojams gali bDti nustatomas individualus darbo grafikas.

43. Darbuotojil, dirbandiq ne vienoje darbovietej e arba vienoje darbovieteje, bet atliekandirl
pagrinding ir papildom4 darbo funkcijas, darbo dienos trukme negali bDti ilgesne kaip 12 valandq ir
60 valandq darbo savaites trukme.

44. Mokytojq darbo kruvis nustatomas vadovaujantis Kalvarijos gimnazijos darbo
apmokejimo sistemos, suderintos su darbuotojq atstovu bei patvirtintos gimnazijos direktoriaus
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isakymu, II skirsniu ,,Mokytojq darbo krrlvio nustatymo kriterijai". Jq darbo laikas fiksuojamas

pamokq ir uZsiemimq tvarkara5diuose, patvirtintuose direktoriaus isakymu. Darbo dienos trukme
mokytojams pagal tarifinio s4raSo valandas, patvirtintas direktoriaus isakymu, nustatoma darbo

grafi ke, patvirtintame direktoriaus.

45. Mokiniq atostogq metu mokytojai valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis

valandomis, atlikimo viet4 ir laik4 pasirenka patys. Valandas funkcijoms, susijusias su veikla
mokyklos bendruomenei, patvirtintas direktoriaus isakymu kiekvieno mokytojo pareigybes

apra5yme, atlieka darbo vietoje atsiZvelgdamas i pareigybes apraSyme numatytq veiklq pob0di:

dalyvauja projektuose, kelia kvalifikacijq seminaruose, konsultuoja mokiniq tevus, dirba

direktoriaus sudary.tose darbo grupese, dalyvauja posedZiuose, susirinkimuose, pasitarimuose,

Abipusiu susitarimu su vadovu mokyojui gali bflti pavestas ir kitas darbas, reikalingas gimnazijar.

Svietimo pagalbos specialistai nekontaktiniq.valandq atlikimo viet4 ir laik4 pasirenka patys.

46. Darbo laikas prie5Sv'entinemis dienomis sutrumpinamas viena valanda, i5skyrus

sutrumpint4 darbo laik4 dirbandius darbuotoj us.

47. Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojams suteikiamos poilsio dienos pagal

darbo (pamainq) grafikus.

48. Svendiq dienomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Gimnazija

nedirba. Sios dienos i atostogq trukmg neiskaitomos.

49. Pedagogas turi teisg dalyvauti Mokl.tojq tarybos posedZiuose, pasitarimuose,

susirinkimuose. Jei negali dalyvauti, iS anksto prane5a gimnazijos direktoriui. Pedagogo

nedalyvavimas posedZiuose, pasitarimuose, susirinkimuose neatleidLiajo nuo posedZiuose pateiktos

informacijos neZinoj imo.

50. Minimaliosios kasmetines atostogos (20 darbo dienq) darbuotojams suteikiamos

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

51. Pailgintos kasmetines atostogos (40 darbo dienq) suteikiamos darbuotojams Lietuvos

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimu bei Svietimo ir mokslo ministro patvirtintu pareigybiq, kurias atliekant darbas yra

laikomas pedagoginiu, s4ra5u.

52. Kasmetines atostogos darbuotojams suteikiamos pagal direktoriaus patvirtint4 atostogrl

grafik4, sudarom4 iki kiekvienq metq geguZes 31 d. ir suderint4 su darbuotojq atstovais.

53. Papildomos atostogos suteikiamos uZ ilgalaiki nepertraukiam4 darbq Gimnazijos

darbuotojams, turintiems didesni kaip 10 metq nepertraukiamEji darbo staZ4 Sioje darbovieteje - 3

darbo dienos, uZ kiekvienq paskesniq 5 metq darbo staLq gimnazljoje - 1 darbo diena. Siq atostogq

trukmg, suteikimo s4lygas ir tvark4 nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

54. Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetiniq atostogq ir gali buti Saliq susitarimu

suteikiamos kartu arba atskirai. Salims nesusitarus, Sios atostogos suteikiamos kartu.

55. Vadovaujantis Darbo kodeksu, darbuotojq pageidavimu kasmetines atostogos gali blti
suteikiamos dalimis. Viena i5 kasmetiniq atostogq daliq negali bDti trumpesne kaip 10 darbo dienq.

56. Perkelti kasmetines atostogas leidZiama tik darbuotojo pra5ymu arba sutikimu.

57. Nepanaudotq kasmetiniq atostogq dalis suteikiama tais padiais darbo metais.

Darbuotojo pra5ymu arba sutikimu nepanaudotq kasmetiniq atostogq dalis gali b$ti perkeliama ir
pridedama prie kitq darbo metq kasmetiniq atostogq.

58. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidZiama. Jei del darbo

santykiq pabaigos darbuotojui negali buti suteikiamos kasmetines atostogos arba jei darbuotojas jq

nepageidauj a, jam iSmokama pinigine kompensacija.
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59. Darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo pra5ymu ir gimnazijos direktoriaus sutikimu

Saliq suderintu metu suteikiamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti (
darbuotojo vestuviq, artimqjq giminaidiq ir svainystes ry5iais susijusiq asmenq mirties atveju, esant

butiniems vizitams pas gydyojus, svarbiq asmeniniq dokumentq tvarkymo valstybinese

institucijose atvejais), paliekant vidutini darbo uZmokesti. Per metus suteikiamas ne daugiau kaip

trijq dienq laisvas laikas.

60. Darbuotojas atleidliamas nuo pareigos dirbti i5saugant jam darbo viet4, jeigu tai butina

visuomeninems valstybinems, piliedio ar kitoms pareigoms vykdl'ti.

V UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

61. Ugdymo proceso organizavimo tvark4 reglamentuoja Gimnazijos ugdymo planas, kuris

suderinamas su Savivaldybes administrac1a,"Gimnazijos taryba, ji tvirtina Gimnazijos direktorius.

62. Gimnazijos ugdymo plan4 rengia direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe

kiekvieniems mokslo metams, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

patvirtintais Bendraisiais ugdymo planais.

63. Grmnazija dirba viena pamaina.

64. Mokiniai mokosi penkias dienas per savaitg pagal direktoriaus patvirtintus pamokq ir
neformalioj o Svietimo tvarkara5dius.

65. Pamokos Gimnazijoje pradedamos 8.00 val., Jusevidiq skyriuje 8.45 val. ir baigiamos,

kaip nurodyta tvarkaraStyje. Viena pamoka trunka 45 minutes, pirmos klases mokiniams - 35

minutes.

66. Pamokq ir pertraukq laikas gimnazijoje ir uZsiemimq laikas Jusevidiq skyriuje:

8.45 - 10.45

10.45 - tt.45
11.45 - 12.45

67. Pamokq ir pertraukq laikas gali bdti keidiamas Gimnazijos direktoriaus isakymu.
68. Mokytojas atsako uZ ugdyiniq sveikat4 ir saugum4 ugdymo proceso metu, t.y. savo

vedamq bei organizuojamq pamokq, neformaliojo Svietimo ar organizuojamq renginiq metu.

69. Savavali5kai pakeisti pamokos ar neformaliojo Svietimo uZsiemimrl laik4 draudLiama.

70. Pamokq pradLi4 skelbia skambutis. Mokytojas yra atsakingas uZ direktoriaus isakymu
patvirtinto pamokq laiko ( pamokos pabaigos) vykdym4.

71. Visi mokiniai pamokoje privalo bUti iki jos pabaigos. I5eiti i5 pamokos mokinys gali tik
gavgs mokytojo leidim4.

72. Oro temperatDrai esant 20 laipsniq Saldio ar Zemesnei, iGimnazrjq gali neiti 1-5 klasiq

mokiniai, esant 25 laipsniams Saldio ar Zemesnei temperatlrai - 6 -10 klasiq mokiniai. Sios dienos

iskaidiuojamos i mokymosi dienq skaidiq. Mokytojas dirba su atejusiais 7 gtmnazij4 mokiniais.

73. I5kilus situacijai, keliandiai pavojq mokiniq gyvybei ar sveikatai ar paskelbus

ekstremaliE padeti, Gimnazijos direktorius priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo.

1. 8.00 - 8.45

2.8.s5 - 9.40

3. 9.s0 - 10.35

4. 10.55 - 11.40

5. 12.00 - t2.45

6. r2.ss - 13.40

7.13.s0 - t4.35
8. 14.45 - 15.30
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74. Pamokq ir neformaliojo Svietimo uZsiemimq laikas direktoriaus isakymu gali buti
trumpinamas Sventiniq, metodiniq renginiq dienomis. Pamokq ir neformaliojo Svietimo renginiq
laikas gali b0ti sutrumpintas iki 10 minudiq.

75. Mokiniq pasiekimus mokytojai kasdien fiksuoja elektroniniame dienyne. Mokiniq
ugdymosi pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su tdvais ir padiais

mokiniais individualiq susitikimq metu (tevq susirinkimus ir individualius susitikimus klases

mokytojas planuoja individualiai, iSskyrus atvejus, kai tevq susirinkimai klasese skelbiami tq pa(,i4

dien4 t data bei laikas nustatyti gimnazijos mdnesio veiklos plane). Mokiniq pasiekimai vertinami
ir informacija apie mokiniq padarytq paLang1 jq tevams teikiama vadovaujantis Gimnazijos
mokiniq palangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra5u.

76. Mokiniq maitinimo gimnazijoje tvarka:

76. 1 mokykloj e mokiniams sudarom.os galimybes pavalgyti ;

76.2. mokiniq maitinimas' vykdomas, vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus isakymu
patvirtintu Mokiniq nemokamo maitinimo organrzavimo Kalvarijos gimnazijoje tvarkos apra5u;

76.3. erdami ivalgykl4, visi mokiniai privalo plauti rankas;

16.4. mokiniai maitinami valgykloje tokia tvarka:

76.4.1. 7.30-8.00; 8.45-8.55 - pieno ir vaisiq programa 1- 4 klasiq mokiniams;
7 6.4.2. 9.00-9.50 - pusrydiai visiems mokiniams;
76.4.3.10.25 - 10.55 - pietts 1 klasiq mokiniams;
76.4.4.1 1.35 - 10.55 - pietfls 2-4, 5- 6 klasiq mokiniams;
76.4.5. 1 1.00 - 1 1.40 * pietDs prie5mokyklines grupes vaikams;

76.4.6. 1 1.40 - 12.00- piet[s 7 * 8,I - IV klasiq mokiniams)
76.4.7.12.45 - 14.00 - pietauja visi pageidaujantys.

76.5. panaudotus indus valgykloje mokiniai padeda prie plovyklos langelio;
76.6. valgoma tik valgykloje;
76.7. vykstant i edukacines i5vykas, klasiq vadovai prie5 dvi dienas informuoja valgyklos

vedej4 apie t4 dien4 nesimaitinsiandius mokinius.

77. Mokytojq pavadavimo tvarka:
77.1. susirgus mokytojui (irlar komandiruotes, atostogq atveju) direktoriaus isakymu jam

sutikus skiriamas vaduoj antis mokytoj as;

77.2. apmokama uL mokytojq vadavim4 vadovaujantis Kalvarijos gimnazijos darbo

apmokejimo sistemos, suderintos su darbuotojq atstovu bei patvirtintos gimnazijos direktoriaus

isakymu, V skirsnio 32,32.I ir 32.2 punktais;

17.3. vaduojantis mokytojas privalo vesti pamok4 pagal program4, laiku pildyi elektronini

dienyn4, s4Ziningai tvarkyti pedagogines veiklos dokumentus, nustatl.ta tvarka informuoti mokiniq
tevus (globejus, r[pintojus) apie vaikq ugdymosi pasiekimus ir lankomum4;

17.4. vaduojantis mokyojas atlieka ir kitas vaduojamojo funkcijas: budi, vadovauja klasei,

pateikia reikiamas ataskaitas ir kt.; del kitq atliekamq funkcijq susitariama atskirai;
77.5. savavaliSkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, i5leisti vienam kita i5 darbo

grieLtai draudZiama ir laikoma darbo drausmds paZeidimu. Pamok4 vesti ar vaduoti kit4 mokyoj4
jungdamas klases (grupes) mokyojas gali tik gavgs t4 dien4 budindio vadovo leidim4 arba vadovui
papra5ius (mokytojui sutikus) tai padaryti.

78. Buddjimas Gimnazijoje:
78.1. pertraukq metu budi mokytojai pagal su jais suderint4 t Gimnazijos direktoriaus

i sakymu patvirtint4 gr afik4;



7g.2. mokyrojq budejimo tikslas - tvarkai gimnazijoje palaikyti, uZtikrinti mokiniq sveikat4

ir saugum4 pertraukq metu, vykdl'ti patydiq prevencijos priemones pertrauku tarp pamokq metu;

7g.3. budejimas pertraukq metu su mokyoju suderinamas, itraukiamas ijo darbo krfivi,

nurodant valandas funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, ir

reglamentuoj amas pareigybes apra5e, patvirtintame direktoriaus isakymu;

7g.4. pertraukq metu budintiems Svietimo pagalbos spebialistams suteikiama papildomos

poilsio dienos mokiniq atostogq metu. !r

79. Budiniiojo mokYtojo Pareigos:
79.1. budeti nurodytoje vietoje pagal patvirtint4 grafik4;

79.2. tureti skiriam4i4 kortelg;

79.3. budejimo vietoje stebeti mokiniq elgesi, drausmg, drausti bet koki mokiniq

stumdym4si, lakstym4, patalpq terSimq;

79.4. atsakytiul.tvark4, mokiniq saugum4 ir sveikat4, drausmq budejimo poste;

79.5. apie netinkamq mokiniq elgesi, chuliganizm4, pastebetas patydias, nelaiming4

atsitikim4, tuoj pat prane5ti direktoriui, pavaduotojui ugdymui, socialiniam pedagogui, (ei reikia)

sveikatos prieZilros specialistui ir pasirupinti, kad bftq suteikta pirmoji medicinine pagalba;

79.6. rengrniq metu budindio mokytojo pareigas atlieka klases vadovas, i rengini mokinius

atvedEs mokltojas ar paskirtas direktoriaus isakymu mokyojas ar kitas pedagoginis darbuotojas'

80. Renginio metu budintis mokytojas lykdo Sias pareigas:

g0.1. stebi mokiniq elgesi, drausmE, draudhia bet koki mokiniq stumdym4si, lakstym4,

patalpq ter5im4, inventoriaus gadinim4, trukdym4 renginio organizatoriui ir (ar) vedejui;

80.2. atsako uZ tvark4, mokiniq sveikat4, saugum4, ir drausmg renginio metu;

g0.3. ivykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat prane5a Gimnazijos direktoriui atba

kuruojandiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir pasirflpina, kad b[tq suteikta pirmoji

medicinine pagaiba.
g1. Diskoteku metu tvarkai palaikyi organizuojamas mokytojq budejimas pagal

direktoriaus isakym4.
82. Apie budejimo metu ivykusius paZeidimus budintys mokytojai

direktoriq arba jo veikl4 kuruojanti direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui'

informuoja Gimnazijos

vI DARBUOTOJV DARBO TVARKA. BENDROSIOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJU

DARBO TVARKOS NUOSTATOS

g3. Gimnazijos bendruomends nariq darbo santykiai grindZiami tarpusavio supratimo,

tolerancij os ir abipuses pagarbos principais.
g4. Kiekvienas gimnazijos darbuotojas s4Ziningai atlieka savo pareigas bei jiems skirt4

darbq, laikosi darbo drausmds, laiku ir tiksliai vykdo teisetus gimnazijos direktoriaus, direktoriaus

pavaduotojq ugdymui ir direktoriaus pavaduotojo fkiui ir bendriesiems klausimams nurodymus bei

gimnazijos savivaldos teisetus sprendimus, igyvendina Ugdymo plano, Mokiniq pasiekimq ir

paZangos vertinimo tvarkos reikalavimus.

85. Gimnazijos darbuotojai savo santykius grindLia tarpusavio supratimo, tolerancijos,

geranori5kumo ir abipuses pagarbos principais'
g6. Gimnazijos direktorius sudaro mokiniams ir darbuotojams psichologiSkai ir fizi5kai

saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais'

g7. Mokl'tojai turi teisg dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologiSkai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai apr[pint4 darbo viet4'



88. Mokytojams, kitiems gimnazijos darbuotojams draudZiama ateiti ! darbq neblaiviems,

Gimnazijos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gerimus, svaigintis narkotikais, mokiniq

akivaizdoje rukyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad taip elgtqsi mokiniai. Gimnazijos

darbuotojai pastebejg neblaivq (apsvaigusi) Gimnazijos bendruomenes nari privalo informuoti

direktoriq, jeigu jo tuo metu nera-jo pavaduotoj4.

89. Gimnazijos direktoriaus teiseti nurodymai privalomi visiems Gimnazijos darbuotojams.

Direktorius dirba vadovaudamasis Gimnazijos nuostatais ir vykdo jo pareigybes apra5yme

nurodltas funkcijas.

90. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui atlieka funkcijas, reglamentuotas pareigybes

aprasyme, ir direktoriaus isakymu patvirtintas vadybines funkcij as.

91. Direktoriaus pavaduotojas dkiui ir bendriesiems klausimams atlieka funkcijas,

reglamentuotas pareigybes apraSyme.

92. Mokytojq darbo tvarkos bendrosios nuostatos:
g2.L del svarbios prieZasties negaledamas atvykti i pamokas, mokytojas ( ar jo Seimos

narys) prane5a Gimnazijos direktoriui arba kuruojandiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui i5

anksto rastu, krastutiniu atveju - rastu ar LodLiutqpaflq darbo dien4;

92,2. praleidEs pamokas, mokytojas paraSo direktoriui pasiaiSkinim4 (ei nera nedarbingumo

paZymejimo);

92.3. piemones, reikalingas pamokai, pasiruo5ia i5 anksto;

92.4. mokytojas pamok4 privalo vesti tik tvarkingoje klaseje (kabinete);

92.5. pamokoje mokyojai vykdo saugumo technikos reikalavimus.

93. Moky.tojas, vesdamas pamok4, turi teisq reikalauti:

93.1. tvarkingo ir mandagaus mokiniq iejimo iklasq (kabinet4);

93.2. mokiniq pasisveikinimo su mokytoju;

93.3. taisyklingo mokinig sedejimo;

93.4. kadnebfitq gadinamas Gimnazijos turtas;

93.5. kad bDtq saugomi vadoveliai;

93.6. kad b[tU sudetos ant stalq visos pamokai reikalingos priemones (vadoveliai, pratybos,

s4siuviniai ir kt.);
93.7. pamoka baigiama, kai mokyojas pasako, kad pamokabaigla;

93.8. jei mokinys pamokq metu paZeidZia mokinio taisykles, jis ispejamas ar ira5oma

pastaba i elektronini dienyn4. Mokiniui, paZeidusiam mokinio elgesio taisykles, kai jo elgesys kelia

realq pavojq jo paties ir (ar) kitq asmenq gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui

arba turtui, taip pat griauna ugdymosi proces4, paLeidlia kitq asmenq garbq ir orum4 bei

psichologini ir fizini saugum? (pasikartojantis, tydinis, agresyvus, iZ[lus), taikomos poveikio

priemonds, numatytos rekomendacijose del poveikio priemoniq taikymo netinkamai besielgiantiems

mokiniams.

94. Mokytojai turi uZtikrinti, kad pamokose, uZsidmimuose bUtq laikomasi darbo saugos ir

sveikatos reikalavimq, nustatl4a tvarka organizuoti mokiniams instruktaZus, pasira5ytinai

supaZindinti su privalomais reikalavimais.

95. Mokyojui iSleisti mokinius i5 pamokos ivairiais reikalais, i5pra5yti i5 pamokos del

netinkamo elgesio ar pavelavusio neileisti i pamok4 draudliama. Mokinio pa5alinimas (iSleidimas/

i5praSymas/ neileidimas) is/i pamokos laikomas darbo drausmes paZeidimu. I5kilus problemoms

pamokoje, mokyojas privalo kreiptis i socialini pedagog4, Gimnazijos vadovus, apie netinkam4

elgesi rastu ar LodLiuinformuoti mokinio tevus (globejus, rupintojus).



10

96. Pamokos metu mokl'tojas i5eiti iS klases gali tik ypatingais atvejais (netiketai

pablogejus sveikatai ar pan.). Tokiu atveju mokyojas nedelsdamas prane5a administracijai. Be

prieZasties mokyojas negali i5eiti i5 klases ir palikti mokiniq be prieZiDros.

97. Pamokq, uZsiemimq metu mokytojai negali kalbeti mobiliuoju telefonu ( tai galima

dary'ti tik i5skirtiniais atvejais ir apie tai privalo ispeti mokinius), gerti kav4, arbatq, valgl'ti ir
privalo drausti tai daryti mokiniams.

98. Pamokq metu ieiti i klasg pa5aliniams asmenims (iSskyrus Gimnazijos direktoriq ar jo

igaliotus asmenis) draudZiama. Esant butinam reikalui, bDtina gauti mokyojo sutikim4. Tevams

stebeti pamokas IeidLiama sutikus mokytojui ir gavus Gimnazijos direktoriaus ar pavaduotojo

ugdymui leidim4. Esant reikalui, i pamok4, uZsiemim4 be atskiro ispejimo gali ieiti vadovai,

socialinis pedagogas, visuomenes sveikatos prieZiDros specialistas.

99. Gimnazijos vadovai mokytojq pa.mokas, uZsiemimus stebi pagal mdnesio veiklos plane

numatytas prieZiDros temas (sritis). Apie vizitq vadovas mokytoj4 ispeja ne veliau kaip prie5 dvi

darbo dienas. I5imtinais atvejais (kai gaunami mokiniq, jq tevq (globejq, rflpintojq) skundai lodLiu

irlar ra5tu) vadovai gali lank).tis pamokose, uZsiemimuose iS anksto apie tar neprane5g moky'tojui.

100. Kiekvienas moky.tojas privalo kasdien darbo metu susipaZinti su elektroniniame

dienyne pateikiamais pranesimais ir kita nauja informacija.

101. Visi Gimnazijos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones,

vandeni, elektr4 ir kitus materialinius Gimnazijos resursus:

101.1. jei pagal tvarkara5ti buvo paskutine pamoka, uZsidmimas, mokyojas privalo palikti

tvarking4 darbo viet4, t.y. uZdary'ti langus, i5jungti Svies4, kompiuteri, uZrakinti duris;

I0l.2.jei paskutinis i5eina i5 mokytojq kambario, privalo i5jungti Svies4, kompiuteri bei

kopijavimo aparcta,.

102. Mokytojas laikosi-bendrqjq asmenines higienos ir estetikos reikalavimq.

103.K[no kulttros, technologijq mokytojai neatleidZia nuo pamokos mokinirl, kurie negali

aktyviai dalyvauti,pamokoje (serga, neturi aprangos). Jie turi stebeti pamok4.

104. Pertraukq, pamokq ir neformaliojo Svietimo uZsiemimq metu, klno kult[ros,

technologijq, chemijos, fizikos, informacinirl technologrjU ir kt. kabinetuose, sporto saleje, stadione

ir aik5telese, dirbtuvese, kompiuteriq klasese ir kitur mokytojai vienq mokiniq palikti negali.

105. Mokytojas, organizuojantis pamok4 ar rengini uL Gimnazijos ribq, turi prane5ti

Gimnazijos direktoriui arba kuruojandiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Jo i5vykimas su

mokiniais iforminamas direktoriaus isakymu, dokumentai pateikiami prie5 3 darbo dienas.

106. {vykus nelaimingam atsitikimui, traumai pamokos, neformaliojo Svietimo uZsiemimo

metu, mokytojas nedelsiant informuoja klases vadov4 ir Gimnazijos direktoriq arba kuruojanti

direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui. Klases vadovas prane5a tdvams. {vyki matqs mokytojas privalo

para5yti paai5kinimq gimnazijos direktoriui ir surinkti mokiniq, madiusiq ivyki, paai5kinimus.

Pastebejus pamokq metu susirgusi mokini, mokyojas arba kitas jo paskirtas mokinys palydi mokini

pas sveikatos prieZiuros specialist4. Jeigu reikia, i5kviediama greitoji pagalba, informuojami

mokinio tevai.

107. Mokinit4paLanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Gimnazijos mokiniq paZangos

ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra5u. Mokytojas reguliariai tikrina mokiniq pasiekimus, juos

vertina, savo dalyko paZymius lraSo iel. dienynqtqpadi1 dien4, kai mokinys juos gavo, taip pat

paLymi pavelavusius ar nebuvusius pamokoje mokinius. {vertinimai el. dienyne taisomi tik tuo

atveju, jei mokinys per mokyojo nustatyt4 termin4 ji i5sitaise: mokyojas privalo ira5yti paZymio

taisymo prieZasti.
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i08. Dalykq moky.tojai sistemingai informuoja klasiq vadovus apie mokiniq mokym4si,

drausmg, lankomum4, taikytas poveikio priemones.

109. Siekiant palaikyti tinkam4 ugdymo proceso organizavimo tvark4, vadovaujamasi

Kalvarijos gimnazijos mokiniq skatinimo ir nuobaudq skyrimo tvarka bei mokiniq i5leidimo

pamokq ir pertraukq metu i5 gimnazijos teritorijos tvarkos apraSu.,

110. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,

dalyko vadoveliai i5duodami pagal sudaryt4 ir direktoriaus patvirtint4 grafkq bibliotekoje (iSduoda,

vykdo vadoveliq apskait4, juos surenka atsakingas bibliotekos darbuotojas) ir gr4Zinami i bibliotek4

pasibaigus mokslo metams.

1 11. Moky.tojai laikosi ra5tvedybos reikalavimq ir reikalauja i5 mokiniq ra5to kultlros.

112. Skelbimus lentoje, medLiag1 stenduose, sienlaikra5diuose gali publikuoti tiek mokiniai,

tiek mokytojai, sudering skelbimus su Gimnazijos direktoriumi ftlar direktoriaus pavaduotojais

ugdymui.

1i3. Visi uZklasiniai uZsiemimai, repeticijos, varZybos Gimnazijoje baigiasi iki 20 valandos

(i5skyrus diskotekas, poilsio vakarus ir Sventinius minejimus).

114. I5kviesti mo$toj4 i5 pamokos pokalbiui prie telefono galima tik esant labai svarbiam

reikalui. Tuo laiku su mokiniais klaseje lieka mokyoj4 i5kvietgs asmuo.

115. Mokiniq atostogq metu mokytojui jam sutikus gali briti pavestas kitas darbas,

reikalingas Grmnazij ai.

116. Mokslo metq pradZioje visi mokytojai pasira5ytinai supaZindina mokinius su saugumo

technikos reikalavimais. Tokie saugaus elgesio instruktaZai kartojami pradedant nauj4 darbq ir nauj4

tem4.

t 17. Kiekvienas mokytojas, pastebejgs gadinant Gimnazijos turt4, nedelsdamas apie tai

pranesa Gimnazijos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams ir klases vadovui.

118. Budintys renginyje mokytojai, pastebejg neblaivq mokini, i5kviedia jo tevus arba

prane5a policijai., Inforrnuoja Gimnazijos direktoriq arba kuruojanti direktoriaus pavaduotoj4

ugdymui ir klases vadov4.

1 19. Mokslo metq pradLioje klasiq vadovai primena mokiniams Mokinio elgesio taisykles,

pasira5ytinai supaZindina su Mokinio elgesio taisyklemis naujai atvykusius mokinius ir jq tevus

(globejus, rupintojus) arba bent vien4 iS tevq (globejq, rUpintojq).

120. Mokl'tojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, parengia ilgalaikius dalykq ir

moduliq planus (e1. variant4), kurie aptariami mokyojq metodinese grupese. Direktoriaus

pavaduotojai ugdymui patikrina, kaip dalykq ilgalaikiai planai atitinka Bendrqjq programq

reikalavimus ir, sudering juos su mokytojais, iki rugsejo I d. pateikia tvirtinti gimnazijos

direktoriui.
121. Moky'tojai, klasiq vadovai laisvai renkasi pedagogines veiklos formas ir metodus,

formuoja mokiniq ugdymo turini, skatina mokiniq kDrybi5kum4, savaranki5kum4 ir gebejim4

atsakyti uZ savo veiksmus.

I22. Grmnazijos mokytojai jiems sutikus dirba direktoriaus isakymu sudarl'tose

Nacionaliniq mokiniq pasiekimq patikrinimq vykdymo ir vertinimo komisijose.

123. Pradinio ugdymo mokytojai privalo:
123.1. atsakyti uZ mokiniq saugum? nuo pamokq pradZios iki pamokq pabaigos pagal savo

pamokq tvarkaraiti;
123.2. nepalikti klaseje mokiniq be mokytojo prieZi[ros;

123.3. atsakyti uZ sporto sales turt4 kDno kult[ros pamokq metu;

123.4. atsakyti uZ kabineto turt4 ir stendq turinf bei meniniapipavidalinim4;
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123.5. atsakyti uZ mokiniq saugum4 popamokiniq renginiq metu ir uZtikrinti saugrl mokiniq
iSejim4 i5 Gimnazijos;

I23.6. pranesti gimnazijos vadovui apie Zinom4 smurto Svietimo istaigoje atvejf ;

123.7. pradinio ugdymo ir dalykq mokytojai taip pat vykdo jq pareigybes apra5yme

nurodytas funkcijas.

124. Klasds vadovo darbo tvarkos bendrosios nuostatos:
124.1. tvarko el. dienyn4 pagal nurodytus paaiSkinimus'Gimnazijos dienynq sudarymo

elektroninio dienyno duomenq pagrindu tvarkos apra5e;

124.2. tvarko mokiniq asmens bylas ir kitus dokumentus;

124.3. rDpinasi aukletiniq pamokq lankomumu, reikalauja, kad mokiniai, praleidg pamokas,

pristatltq raStiSk4 tevq paai5kinim4 ar gydytojo atleidim4;
124.4. tdvams, neturintiems galimybes prisijungti prie elektroninio dienyno, menesio

pabai goj e i5 spausdinamo s mokinio' paLangtxrto ir lankomumo ataskaito s ;

124.5. palaiko ry5ius su aukletiniq tevais. Ne rediau kaip kart4 per trimestr1 organtzuoja

savo klases tevq susirinkimus. Domisi aukletiniq gyvenimo ir buities s4lygomis, specialiqjq

poreikiq turintiems mokiniams pagal galimybes suteikia reikaling4 paramq;

124.6. stebi, susipaLista ir aukleja mokinius. Vertina ir skatina mokiniq pasiekimus;

I24.7. klases vadovas apie nedrausming4 ir nepaLangq mokiniprane5a tevams ar globejams,

rupintojams. Jei tevai nereaguoja, kreipiasi i Gimnazijos direktoriq arba kuruojanti direktoriaus

pavaduotoj4 ugdymui;
124.8. ugdo mokiniq vertybines nuostatas, pilieti5kum4, demokrati5kumq, sveik4

gyvensen4, kontroliuoja aukletiniq aprangq, i5vaizd4 ir tvark4, vykdo socialinE pilieting veikl4;

124.9. lorganizuoja savitvarkos darbus klaseje, su mokiniais dalyvauj a gimnazijos aplinkos

tvarkymo darbuose, talkose;

I24.I0. priZiuri, kaip mokiniai laikosi Gimnazijos mokinio elgesio taisykliq;
I24.Il, organizuoja saugaus elgesio instruktaZus ir instruktaZq lapus pateikia kuruojandiam

direktoriaus pavaduotoj ui ugdymui;
124.12. rodo iniciatyv4 popamokinei veiklai organizuoti. Organizuoja ir kontroliuoja

mokiniq dalyvavim4 Gimnazijos veikloje ir renginiuose, veda klases valandeles;

124.13. po mokytojq tarybos posedZio klases vadovas, jei mokinys liko kartoti kurs4 ar

gavo papildomus darbus, per 3 darbo dienas supaZindina mokinius ir jq tevus (raStu ar telefonu) su

posedZio nutarimu;

124.14. jei aukletinio tevai nutraukia mokymosi sutarti, klases vadovas sutvarko Siuos

dokumentus:

124.14.1. paima tevq pra5ym4 direktoriaus vardu (motyvuotai nurodant tolimesng mokinio

veikl4) ir pateikia'ji sekretoriui administratoriui;

124.14.2. atsiskaitymo lapeli su biblioteka;
124.15. pasibaigus trimestrui ir mokslo metams kartu su kuruojandiu direktoriaus

pavaduotoju ugdymui i5spausdina skyriq,,Mokiniq mokymosi pasiekimq apskaita";

124.16. visuose Gimnazijos, savivaldybes renginiuose, kuriuose dalyvauja jo klase, privalo

dalyvauti ir klases vadovas;

l24.Il. ivykus incidentui Gimnazijoje, klas6s vadovas informuoja tevus t4 padi4 dien4 apie

jo vaiko dalyvavim4 tame incidente;

124.18. klases vadovas apie nesimokandius ir nedrausmingus mokinius informuoja mokiniq

tdvus. Jei tevai ir toliau nesirtpina auklejimu, klases vadovas gali praSyti svarstyti mokinius ir jq

tevus Gimnazijos vaiko geroves komisijoje;
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124.Ig.1ikus menesiui iki trimestro pubaigor, klases vadovas informuoja tevus apie

signalinio trimestro rezultatus - galimus nepatenkinamus trimestro paZymius;

124.20. rlpinasi mokinirl sveikata, tiria jq polinkius, poreikius, galimybes ir interesus.

Domisi ir Lino kiekvieno mokinio sveikatos bUkle, reikalui esant, informuoja apie tai destandius toje

klaseje mokytojus;

l24.2L imasi visq reikiamq priemoniq padeti vaikui, patyrusiam patydias, smurt4,

prievart4, seksualini ar kitokio pobDdZio i5naudojim4. Informuoja gimnazijos socialini pedagog4,

psicholog4, Gimnazij os direktoriq ir kuruoj anti direktoriaus pavaduotoj 4 ugdymui ;

124.22. r[pinasi klases mikroklimatu, sprendZia aukletiniq tarpusavio santykiq problemas;

124.23. prie5 i5vykstant i ekskursijas, turistinius Zygius, klases vadovas pasiraiytinai

instruktuoja mokinius, parengia visus reikalingus dokumentus ir prie5 3 darbo dienas pateikia

Gimnazij os sekretoriui administratoriui;

124.24. padeda mokiniams pasirinkti tolesng mokymosi ar veiklos sriti;

I24.25. klasiq vadovai taip pat vykdo ir kitas klases vadovo pareigybes apra5yme nurodytas

funkcijas.

125. Kiino kulttiros mokytojq darbo tvarkos nuostatos:

125.1. k1no kulturos mokytojai pamok4 baigta taip, kad mokiniai spetq persirengti, bet ne

anksdiau kaip pries penkias minutes - kai pamoka vedama sporto saleje ar lauke (stadione);

125 .2. organizuoj a tarpklasines Gimnazij os varZybas ;

I25.3. dalyvauja su mokiniais savivaldybes varZybose bei sporto renginiuose;

125 .4. tvarko v arLybq ir renginiq dokumentacij E;

125.5. rengia ir organizuoja Gimnazijos sporto Sventes, ivairius sportinius renginius;

125.6. priZifiri sporto inventoriq ir sporlo irenginius, uZtikrina irenginiq saugQ;

125.7. priZi[ri tvarkq sporto saleje, persirengimo kambariuose, stadione ir atsako uZ

saugum4 ir drabuZiq apsaug4 persirengimo kambariuose (uZrakinimas) ;

125.8. pamokose reikalauja mokiniq sportines aprangos ir aktyvaus dalyvavimo;

I25.9. mokslo metq pradZioje susipaZista su mokiniq sveikatos bDkle, vadovaujasi sveikatos

prieZi[ros specialisto pateiktomis Ziniomis. Esant sveikatos problemoms, stebi mokini, skiria

atitinkam4 fi zini krfvi;
125.10. atsako uLtvark1persirengimo kambariuose ir uZtikrina mokiniq drausmq juose;

I25.lL sporto saleje, sporto aikStelese ar stadione nepalieka vienq mokiniq. Leisti i sporto

salg, sporto aik5teles ir stadion4 vienus mokinius draudLiama. Toks leidimas laikomas darbo

drausmes paZeidimu.

126. Neformaliojo Svietimo programq vadovq darbo tvarkos nuostatos:

126.I. parengia neformaliojo Svietimo programas pagal patvirtint4 form4;

126.2. neformaliojo Svietimo programrl vadovai tvarko neformaliojo Svietimo el.dienyn4;

126.3. uZsiemimus veda pagal neformaliojo Svietimo uZsiemimq tvarkara5ti, patvirlint4

direktoriaus;

126.4. uZsiemimq metu nepalieka vienq mokiniq;

126.5. atsako uZ saugq mokiniq darb4, jq sveikatE,uLtvark4 savo patalpose, uZ inventoriq;

126.6. kart4 per pusmeti neformaliojo Svietimo vadovai atsiskaito Gimnazijai uZ savo darb4

(parodos, koncertai, konkursai, varZybos ir kt.).

127.Kabinetq vadovq darbo tvarkos nuostatos:

I2l.I. materialiai atsako uZ mokymo priemones, inventoriq kabinetuose ir vykdo jq

apskait4;
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127.2. turi teisg laikinai paskolinti priemong, tadiau vis tiek jis lieka atsakingas uL iq
materialiai;

127.3. reikalauja i5 mokiniq materialines atsakomybes uZ kabineto inventoriq;

127.4. vasaros atostogq laikotarpiu technines mokymo priemones bei kabinet4 palieka

tvarking4;

I27.5. informuoja direktoriaus pavaduotoj4 flkiui ir bendriesiems reikalams, jei kabinete

esantys baldai, technines priemones neturi inventoriniq numeriq. !:

121.6. Yisi Gimnazijos darbuotojai savo darbe vadovaujasi direktoriaus isakymu

patvirtintais pareigybiq apra5ymais.

128. Bendrosios darbo tvarkos nuostatos visiems darbuotojams:

128.1. darbo metu grieZtai laikosi visq saugumo technikos reikalavimq;

128.2. materialiai atsako, saugo, ekonomi5kai naudoja darbuotojui patiket4 inventoriq,

medZiagas ir priemones;

128.3. pastebejg gedim4 ar netvark4, galindi4 sukelti pavojq mokiniq, darbuotojq sveikatai,

gyvybei, nedelsiant informuoja Gimnazijos direktoriq arba pavaduotoj4 fikiui ir bendriesiems

klausimams, imasi priemoniq saugumui uZtikrinti;

128.4. draudZiama savo pareigas pavesti atlikti kitam asmeniui be direktoriaus leidimo;

128.5. priimtas i darbq darbuotojas i5klauso ivadini darbq saugos instruktaZ4, susipaZista su

pareigybes apra5ymu, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis. Pasira5o, kad

susipaZino su Gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis ir isipareigoja jq laikytis, taip pat pasira5o

instrukcijq knygoje. InstruktaZus praveda kutuojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir

direktoriaus pavaduotojas Dkiui ir bendriesiems klausimams;

128.6. su naujai priimamu darbuotoju, kuris atsisako susipaZinti su Gimnazijos darbo

tvarkos taisyklemis ir jas vykdyti, o taip pat po jomis nepasira5gs, kad susipaLino, darbo sutartis

nesudaroma;

128.1 . per, pamokas, neformaliojo Svietimo uZsiemimus, renginius, tdvq susirinkimus negali

vykti rinkimq agitacij a. Gimnazijos erdves ir teritorija nenaudojama rinkimq reklamai. Pastebejus

paZeidimus, pranesama Gimnazijos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams ugdymui.

l29._Gimnazijoje draudLiama bet kokia smurto forma, nukreipta: mokiniq prieS mokinius;

Svietimo istaigq darbuotojq prie5 mokinius; mokiniq pries Svietimo istaigq darbuotojus; Svietimo

istaigq darbuotojq pries kitus tos istaigos darbuotojus; mokiniq tevq (globejq, rfipintojq) prie5

mokinius, mokytojus.
130. Bet kuris Svietimo istaigos bendruomenes narys apie pastebet4 smurto atveji privalo

prane5ti Gimnazijos vadovui.

131. Smurtavgs (smurtavg) ar smurt4patyrgs (patyrg) mokyojas, kiti gimnazijos darbuotojai

privalo neatlygintinai nedelsdamas (nedelsdami), bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo

prane5imo apie smurto fakt4 momento gauti psichologing pagalbq. Psichologines pagalbos trukmg

nustato psichologas, ivertings kiekvieno smurto epizodo aplinkybiq visum4 ir atsiZvelgdamas i

Svietimo ir mokslo ministro nustatl't4 psichologines pagalbos teikimo tvark4.

132. Gimnazija pr:a\o sudaryti s4lygas kiekvienam mokiniui nuolat dallvauti bent vienoje

nuoseklioje, ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje,

apimandioje smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4,

sveikos gyvensenos skatinim4, igyvendinant pateiktas Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas

rekomendacij as del smurto prevencij os i gyvendinimo mokyklose.
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VII DARBUoTOJU SUPAZINDINIMo SU DARBO APSKAITOS, DARBINES VEIKLOS,

DARBO UZnrOrcnSitO SXarir.lVIMU BEI ASMENS BYLA TVARKA

133. Darbuotojas gali susipaZinti tik su savo darbo apskaitos, darbines veiklos vertinimo.

darbo uZmokesdio skaidiavimu, tarifikacijos s4raSu bei asmens byla.

134. Darbuotojas, norintis susipaZinti su pageidaujamais dokumentais, pateikia pra5ym4

ra5tu gimnazijos direktoriui, nurodydamas, su kokiais dokumentais at asmens byla noretq

susipaZinti.

135. Direktorius, gavgs praSym4, nurodo gimnazijos sekretoriui administratoriui,

saugandiam darbuotojo dokumentus, per 5 darbo dienas padaryti praSomo dokumento (-q) kopua

(-as).

136. Sekretorius administratorius, patvirtings dokumento Crl) koptjq (-as), daro jq apraS4,

kuriame nurodo, kokiq dokumentq kopijos yra teikiamos parei3kejui. Apra54 registruoja siundiamq

dokumentq registre ir ijduoda parei5kejui patvirtintas dokumento (-q) koptjq (-as) su apra5u' Ant

apra5o, liekandio ra5tineje, parei5kejas pasira5o, kad pra5omq dokumentq kopijas gavo.

137. Jei darbuotojas pageidauja susipaZinti su tarifikacijos s4ra5u, darbo apskaitos

Ziniarasdiu, darbo uZmokesdio ZiniaraSdiu, tai daroma to lapo, kuriame yra darbuotojo pavarde,

kopija ir i5trinamos kitq darbuotojq pavardes. Originalius dokumentus ar jq kopijas, kuriuose

matomos ir kitq darbuotojq pavardes, pateikti parei5kejui draudZiama.

VIII DARBUOTOJU SKATINIMO BEI DRAUSMINIMO TVARKA

138. UZ ger4 darbo pareigq vykdym4 kalendoriniais metais ar atlikus vienkartines, labai

svarbias uZduotis, darbus, gali bffi taikomos Sios paskatinimo priemones:

138.1. padeka (LodLiu ar raStu);

138.2. prizas ar dovana;

1 3 8. 3 . viesas pasiekimo(q) pristatymas gimnazij os bendruomenei;

138.4. vienkartine pinigine i5moka, jei yra Gimnazijoje sutaupytq darbo uZmokesdio le5q;

138.5. pirmumo teise tobulinti kvalifikacij4;

138.6. papildoma poilsio diena mokiniq atostogq metu.

139. Skirti materialinf paskatinim4 turi teisg Gimnazijos direktorius savo isakyrnu'

1 40. U Ldarbo pareigq paLeidtm1 direktoriaus isakymu darbuotoj as gali b[ti :

140.1. ispejamas apie padarytq paleidim4 ir pasikartojus antram tokiam pat pareigq

paZeidimui per paskutinius dvylika menesiq, darbuotojas gali bfti atleistas i5 darbo;

140.2. latleidZiamas i5 darbo uL Siurk5tq darbo pareigq paLeidimq (pagal Lietuvos

Respublikos darbo kodeks4), kai padaroma viena i3 Siq veikq:

I40.2.L neatvykimas i darb4 visq darbo dien4 ar pamain4 be pateisinamos prieZasties;

140.2.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq

medZiagq darbo metu darbo vietoje;

140.2.3. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai tokie patikrinimai pagal darbo teises normas

darbuotojui yra privalomi;
140.2.4. priekabiavimas del lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobtidZio

veiksmai ar garbes ir orumo paZeidimas kitq darbuotojq ar trediqjq asmenrl atZvilgiu darbo metu ar

darbovieteje;

140.2.5. tydia padaryta turtine LaIa darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turtines Zalos;

140.2,6. darbo metu ar darbo vietoje padarytanusikaltimo poZymiq turinti veika;
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140.2.7. pedagogines etikos nesilaikymas - fizinio ar psichologinio smurto panaudojimas

prie5 mokini, sukelusi nors ir maliausi1sveikatos sutrikim4;

140.2.8. pedagogines etikos nesilaikymas - bendradarbio asmeninio, darbinio, sveikatos

b[kles, seksualines orientacijos, tikybos, rasds aptarinejimas su rnokiniais ir (ar) jq tevais;

140.2.9. valstybes paslapties pavie5inimas (pasiekimq patikrinimq uZduodiq pavie5inimas),

nors uZ 5i4 veik4 darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudZiamojon ar administracinen atsakomyben;

140.2.10. ivaikinimo paslapties paviesinimas, nors uZ 5i4 veik4 darbuotojas ir nebuvo

traukiamas baudZiamoj on ar administracinen atsakomyben;

I40.2.1I. Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo paZeidimas *

klases ar individualaus dienyno pateikimas mokiniui, jo tdvams, globejams, rupintojams (kai

matomi kitq mokiniq pasiekimai, pamokq lankomumas).

141. Darbuotojui padarius darbo pargigq paleidimq gimnazijos direktorius ar jo igaliotas
asmuo pateikia darbuotojui raSytini reikalavim4 pasiaiSkinti ra5tu del padaryto paZeidimo

suteikdamas jam ne maLiau kaip 3 darbo dienas pasiai5kinimui pateikti. Jei darbuotojas nepateikia

pasiai5kinimo ar atsisako ji pateikti, direktorius ar igaliotas asmuo gali ivertinti darbuotojo darbo

par eig,4 paleidim4 be darbuotoj o pasiai Skinimo.

142. Sprendimas ispeti darbuotoj4 del darbo pareigq paZeidimo ar atleisti ji i5 darbo

priimamas Gimnazijos direktoriaus fsakymu praneSant darbuotojui pasira5ytinai.

143. Direktoriaus sprendimas taikyti priemones uZ darbo pareigq paLeidimatpriimamas per 1

menesi nuo paZeidimo paai5kejimo dienos ir ne veliau kaip per 6 menesius nuo paZeidimo

padarymo. Se5iq menesiq terminas pratgsiamas iki dvejq metq, jei paZeidimas paai5keja po audito,

inventorizacijos ar veiklos patikrinimo atlikimo.

I44. Jei per praejusius Se5is menesius darbuotojas yra padargs darbo tvarkos paleidrmq,

darbuotoj ui skatinimo priemones netaikomos.

145. SiurkSdiu paZeidimu nelaikoma mokltojo nevalinga atsakomoji reakcija i mokinio

chuligani5k4 elgesi ar panaudot4fizini bei psichologini smurt4 prie5 mokytoj4.

146. Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais, turi teisq

laikinai nuSalinti darbuotoj4 nuo darbo ir uL tq laikotarpi nemoketi jam darbo uZmokesdio, jei jis

darbo metu darbe buvo neblaivus, apsvaiggs nuo narkotikq ar kitokiq svaiginandiq medZiagq.

IX SVEIKATOS PRIEZIUNOS VYKDYMAS

147. Sveikatos prieZiura Gimnazijoje vykdoma, vadovaujantis Svietimo ir mokslo ministro

lsakymu patvirtintu Sveikatos prieZiDros mokykloje tvarkos apra5u ir pagal gimnazijos sveikatos

prieZilros veiklos plan4. Veiklos plano projekt4 rengia Gimnazijos direktorius ir direktoriaus

pavaduotojai ugdymui kartu su visuomenes sveikatos prieZiflros specialistu, atsiZvelgdami i

Gimnazijos poreikius ir vykdomos visuomends sveikatos prieZi[ros nacionalinius ir vietos

prioritetus.

148. Kiekvienais metais iki rugsejo 15 d. mokiniai iki 18 metq turi Gimnaziiai pateiktr

informacij4 apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus. Klasiq vadovai primena tdvams

ir paragina mokinius iki rugsejo 15 d. pristatl'ti sveikatos prieZiflros specialistui sveikatos

paLymejimq.

l4g.Vadovaudamasis Mokiniq apZi[ros del asmens higienos tvarka Kalvarijos gimnazijoje,

sveikatos prieZiuros specialistas organizuojaprofilaktinius mokiniq tikrinimus del asmens higienos,

oedikuliozes ir nieZu. turedamas ra5ti5kus tevu sutikimus.
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150. Mokyojas, pamokos ar neformaliojo Svietimo uZsiemimo metu pastebejgs mokini

negaluojant ar jam skundZiantis, atlieka veiksmus, numatytus Kalvarijos gimnazijos pirmosios

pagalbos organizavimo tvarkoje: iSkviedia visuomends sveikatos prieZiDros specialist4, o jo nesant -
socialini pedagog4 ar vadov4. Sveikatos prieZi[ros specialistas (socialinis pedagogas ar vadovas)

apie vaiko sveikatos sutrikim4 informuoja vaiko tevus (globejus, rupintojus) ir rupinasi vaiku, kol

atvyksta vaiko tevai.

151. [vykus traumai ar nelaimingam atsitikimui pamokoje ar neformaliojo Svietimo

uZsiemime:

151.1. mokytojas turi suteikti nukentejusiam vaikui pirm4f4 pagalb4 ir i5kviesti visuomends

sveikatos prieZitros specialist4, o jo nesant - socialini pedagog4 ar budinti vadov4. Jeigu reikalinga

neatideliotina medicinos pagalba, kviediama greitoji medicinos pagalba, mokytojas apie ivykusl
nelaiming4 atsitikim4 prane5a vaiko tevams (globejams, rfrpintojams), klases vadovui ir pateikia

informacij4 apie ivyki ra5tu gimnazijos direktoriui;

151.2. prireikus socialinis pedagogas ar kitas vadovo paskirtas darbuotojas lydi nukentejusi

vaik4 i ligoning ar kit4 sveikatos prieZilros istaig4 ir lieka su juo, kol atvyks vaiko tevai (globejai,

rfipintojai).
152. Visq klasiq mokiniai i edukacines iSvykas veZami tik gavus ra5tiSk4 kiekvieno vaiko

tevq (globejq, rflpintojq) sutikim4. Didesng nei 15 mokiniq grupg i5vykos metu lydi ne maZiau kaip

2 darbuotojai. Prie5 kiekvien4 iSvyk4 vaikus lydintis mokytojas instruktuoja juos apie saugaus

elgesio autobuse ir i5vykos metu taisykles.

153. Sveikatos kabinete, sporto saleje, mokyklos dirbtuvese turi b[ti pirmosios pagalbos

rinkinys. UZ pirmosios pagalbos rinkinio sukomplektavim4 ir naudojimo prieZirlr4 atsakingas

direktoriaus pavaduotojas lkiui ir bendriesiems klausimams, konsultuoja sveikatos prieZilros

specialistas. UZ rinkinio papildym4pagal sveikatos prieZi[ros specialisto nurodlt4 priemoniq s4ra54

atsakingas direktoriaus pavaduotoj as [kiui ir bendriesiems klausimams.

154. Gimnazijoje visiems darbuotojams leidZiama dirbti tik iS anksto pasitikrinusiems ar

neserga uZkrediamomis ligomis sveikat4 Periodi5kai kasmet pagal sudaryt4 grafik4 nustatl'tu laiku

dirbantys darbuotojai privalo pasitikrinti sveikat4, ar neserga uZkrediamomis ligomis Asmens

medicinine knygele pateikiama sekretoriui administratoriui.

155. Visi pedagoginiai darbuotojai turi bDti i5klausg pirmosios medicinos pagalbos mokymo

kursq, visi istaigos darbuotojai - higienos ig[dZiq mokymo kurs4 ir tureti atitinkamus sveikatos

Ziniq atestavimo paiymejimus, kurie laikomi Gimnazijos rastineje.

X MOKYKLOS TURTO, PATALPU, INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR APSAUGOS

TVARKA

156. Gimnazijos bendruomends nariai turi teisg nustatlta tvarka naudotis Gimnazijos

kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninemis mokymo priemondmis,

inventoriumi ir kt.

157. Kiekvienas Gimnazijos bendruomends narys privalo tausoti Gimnazijos turt4, saugoti

mokymo priemones, naudojamus irenginius ir irankius, nenaudoti Gimnazijos tutlo

savanaudi5kiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo'

158. Taupiai naudoti darbo priemones, elektros energij4 ir kitus materialinius Gimnazijos

iSteklius.

159. Uztikrinti 5var4 ir tvark4 kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje.
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160. Gimnazijos elektroniniais ry5iais, programine irangadarbuotojai gali naudotis tik su

darbu susijusiais tikslais. Pamokq, neformaliojo Svietimo uZsiemimq ir kitq Gimnazijos renginiq

metu mokytojams naudotis mobiliaisiais telefonais leidZiama tik taikant Poveikio priemong

netinkamai besielgiantiems mokiniams Gimnazijos administracijos, socialinio pedagogo

iSkvietimui.
161. Mokytojai mokomuosiuose kabinetuose uZtikrina kryptingq kabineto apipavidalinim4,

panaudojim4 ir turtina ji metodinemis priemonemis. !:

162. Mokytojrl kambarys - mokytojq informacijos ir poilsio vieta, kurioje jie palaiko 5var4

ir tvark4.

163. Mokiniq paveZejimas ir nemokamas maitinimas organizuojamas Savivaldybes tarybos

nustatyta ir Gimnazijoje patvirtinta tvarka.

164. Gimnazijos bendruomenes nariai privalo laikytis nustatl'tq prieSgaisrinio saugumo

taisykliq.
165. Darbo dienos pabaigoje mokytojai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apZiDreti

naudotas patalpas, i5jungti elektros irenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nera pavojaus kilti
gaisrui, ir uZrakinti patalpq.

166.Mokytojai, kiti Gimnazijos darbuotojai privalo Linoti gaisro gesinimo priemoniq

laikymo vietas, Zmoniq evakuacinius i5ejimus, moketi prakti5kai panaudoti gaisro gesinimo

priemones.

rc7.Uf. sugadint4 Gimnazijos turt4, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas

Gimnazijos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai Gimnazijai turi bDti

atlyginti geranori5kai, nesutikus - i5ie5koma per teism4.

168. Gimnazijos budetojas sutinka i Gimnazij4 atvykusius asmenis ir svedius, kontroliuoja

pa5aliniq asmenq patekim4 i Gimnazijos patalpas.

169. Pradedamas dirbti Gimnazijoje, darbuotojas perima vis4 jam skirtos patalpos tur14,

mokymo ir darbo,priemones, jam skirtas patalpas savo Zinion. Darbuotojas materialiai atsako uZ

esam4 jo kabinete tvark4, turt4, mokymo priemones. UZ Gimnazijai padaryt1 Lalq darbuotojai

atlygina tokia tvarka:

169.I. uL padarius darbo pareigq paLeidimq netydia padaryt4 Lalq atlygina vis4 padarfiq

Lalq,bet ne daugiau kaip jo trijq vidutiniq darbo uZmokesdiq dydZio;

169.2. uL Lal1, padaryt1 del didelio neatsargumo - vis4 padarytq Lalq,bet ne daigiau kaip jo

Se5iq vidutiniq darbo uZmokesdiq dydZio;

169.3. vrsq Lal4 be ribq, jei:

I 69 .3 .L LaIa padaryta tydia;

169.3.2. LaIa padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq

medZiagq darbuotojo;

169.3.3. darbdaviui padaryt4 neturting Zal4.

I70.Pagal sutarti ir Kalvarijos savivaldybes tarybos patvirtintus ikainius gali buti

organizuojami renginiai Gimnazijos sporto ir aktq saldse, kabinetuose laisvu nuo pamokq metu.

171. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta Inventorizacijos tvarka,

Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais atliekama Gimnazijos turto

inventorizacija.

XI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

172. Gimnazijos darbo tvarkos taisykles isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos ir privalomos

visiems Gimnaziios darbuotoi ams.
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173. Darbo tvarkos taisykles gali b[ti keidiamos, papildomos, isigaliojus naujiems teises

aktams ar keidiant Gimnazijos darbo organizavim4. Darbo tvarkos'taisykles ir jq pakeitimai

rengiami konsultuojantis su darbuotojq atstovais.

174. Visi mokytojai ir darbuotojai turi buti supaZindinti su Taisyklemis ir jq pakeitimais

pasira5ytinai ir privalo vykdyi jq nurodymus. Su naujai parengtomis Taisyklemis, jq redakcija,

pakeitimais, papildymais darbuotojai gali b[ti supaZindinami naudojant informacines technologijas

( per elektronini dienynq). q:

175. Darbo tvarkos taisykles yra lokalinio pob[dZio dokumentas ir taikomas tik Gimnazijoje

dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jq darbo santykiq terminq'

t7 6. P atvirtintos Taisykles skelbiamos Gimn azrlos interneto svetainej e.

SUDERINTA
Kalvarij os gimnazij os tarybos

2019 m. balandZio 8 d. protokolo

Nr. V2-2 orotokoliniu nutarimu Nr. 2

SUDERINTA
Darbuotollfatstovas
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