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VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO VIDURINĖS 

MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos (toliau – Mokyklos) 

darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) - mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis 

dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos 

vadovų, mokytojų, mokyklos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų ar rūpintojų). 

2. Mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio,  priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos nuostatais.  

3. Mokykla ugdymo procese vadovaujasi Bendraisiais ugdymo planais, Bendrosiomis 

programomis. 

4. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia Mokyklos steigėjas. 

II. PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO TVARKA 

5. Mokinių priėmimas į Mokyklą ir išvykimas įforminamas vadovaujantis Varėnos r. 

savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas 

tvarkos aprašu. 

6. Mokytojų ir personalo priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka: 

6.1. Mokyklos direktorius priima ir atleidžia iš darbo savo pavaduotojus, pedagogus, 

administracijos darbuotojus; 

6.2. Mokyklos direktorius neturi teisės atsisakyti priimti į darbą pedagogus bei kitus 

darbuotojus dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, politinių ar religinių įsitikinimų bei kitų 

aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis žmogaus savybėmis; 

6.3. Darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi (nustatytos 

formos). Ją pasirašo Mokyklos direktorius ir priimamas į darbą asmuo ne vėliau kaip prieš vieną 

darbo dieną iki sutarties įsigaliojimo; 

6.4. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinų sutarties sąlygų; 

6.5. Priimami į darbą darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, 

kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami Mokyklos vidaus tvarkai, o Mokyklos 

direktorius įsipareigoja mokėti darbuotojams sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, 

numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių 

susitarimu; 

6.6. Darbuotojai gauna atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo darbo apimtį, 

sudėtingumą, pagal jų išsilavinimą, darbo stažą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose 

nustatytus kriterijus. Šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogintų darbuotojo padėtį 

palyginus su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai; 

6.7. Mokytojų darbo krūvis (kontaktinių valandų skaičius per savaitę) gali keistis dėl 

objektyvių priežasčių (sumažėjus klasių komplektams ar pasikeitus ugdymo planui) arba abipusiu 

pedagogo ir Mokyklos vadovybės susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą; 

6.8. Priimami į darbą darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti 

būtinus, įstatymuose numatytus dokumentus. Darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis, 

mokyklos nuostatais, pareigybės aprašymu ir kitais susijusiais su jų darbu dokumentais. Tiems, 

kuriems privalu, turi išklausyti visų rūšių instruktažus, susipažinti su darbų saugos instrukcijomis; 
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6.9.  Darbuotojai neturi teisės be Mokyklos vadovybės žinios pavesti atlikti savo darbą 

kitiems asmenims; 

6.10  Priimdamas į darbą bei atleisdamas iš darbo darbuotojus, Mokyklos direktorius 

privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, kitų darbo santykius reguliuojančių 

įstatymų ir norminių aktų reikalavimų; 

6.11.  Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui (toliau - mokyklos vadovai),  

pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Mokyklos struktūra: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio 

ugdymo programa (1-4 klasės),  pagrindinio ugdymo programa (5-10 klasės) ir vidurinio ugdymo 

programa (11 – 12 klasės). 

8. Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d. 

9. Mokslo metai baigiami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą tvarką 

Bendruosiuose ugdymo planuose. Mokiniams skiriamos atostogos pagal ugdymo proceso 

organizavimo tvarkoje pateiktas rekomendacijas. 

10. Mokyklos ugdymo planą rengia darbo grupė, vadovaudamasi švietimo ir mokslo 

ministerijos parengtais Bendraisiais  ugdymo planais kiekvieniems mokslo metams. Mokyklos 

ugdymo planas derinamas su Mokyklos taryba, taip pat su Varėnos r. savivaldybės įgaliotu asmeniu 

ir tvirtinamas Mokyklos direktoriaus iki rugsėjo 1 dienos. 

11. Pamokų tvarkaraštį sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui vieneriems mokslo 

metams. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už higienos normas atitinkantį pamokų 

išdėstymą mokiniams. 

12. Mokytojo ligos atveju, esant galimybei, organizuojamas pamokų pavadavimas arba 

keičiamos pamokos. Mokytojams ir kitiems darbuotojams draudžiama keisti savo nuožiūra 

užsiėmimų tvarkaraštį ir darbo grafiką.  

13. Apie pakeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimų 

lentose arba asmeniškai. 

14. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, 

pilietiškumo pagrindų, ekonomikos dalykų vertinimo formą nustato mokytojų taryba. 

15.   Mokiniai per dieną negali rašyti daugiau kaip 1 kontrolinį darbą. 

16. Mokiniai, baigę ar lankantys muzikos, dailės, sporto mokyklas, tėvų, dalyko mokytojo ir 

klasės vadovo bendru susitarimu bei mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleisti nuo privalomų 

atitinkamo dalyko pamokų, garantuojant jų saugumą. Tokie mokiniai atsiskaito pusmečio pabaigoje 

(eigoje) dalyko mokytojo ir mokytojų tarybos nustatyta tvarka. 

17. Pamokų  ir pertraukų laikas: 

1. 8.00 – 8.45 val. 

2. 8.55 – 9.40 val. 

3. 9.50 – 10.35 val. 

4. 10.45 – 11.30 val. 

5. 11.50 – 12.35 val. 

6. 12.55 – 13.40 val. 

7. 13.50 – 14.35 val. 

IV. MOKINIŲ IR MOKYKLOS PERSONALO DARBO TVARKA 

Mokyklos vadovai 

18. Reikalauja, kad Mokyklos darbuotojai vadovautųsi šiomis taisyklėmis ir atitinkamų 

pareigybių aprašymais, rūpinasi žmonių sauga darbe. 

19. Vykdo darbo laiko apskaitą. 

20. Organizuoja ugdomąjį procesą. 
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21. Reikalauja griežtos darbo drausmės laikymosi, formuoja darbo kolektyvą, stebi 

pamokas, fiksuoja ir vertina rezultatus. 

22. Sudaro sąlygas darbuotojų dalykinės kvalifikacijos kėlimui, mokant vidutinį darbo 

užmokestį. Nustatytu terminu organizuoja mokytojų atestaciją. 

23. Sudaro sąlygas tobulinti ugdymo procesą, skleisti gerąją darbo patirtį. 

24. Pagal galimybes aprūpina reikiamomis mokymo priemonėmis, įrengimais ir ūkiniu 

inventoriumi. 

25. Sudaro sąlygas darbuotojų ir mokinių maitinimuisi. 

26. Tvirtindami darbo krūvį, pagal galimybę laikosi klasių perimamumo principo, darbo 

krūvio apimties. 

27. Direktorius įsakymu skiria klasių vadovus. 

28. Nustatytais terminais išmoka darbo užmokestį. 

29. Rūpinasi darbuotojų poreikiais, užtikrina nustatytų lengvatų taikymą. 

30. Skatina darbuotojus kokybiškam darbui. 

31. Rūpinasi finansiniais ir intelektualiniais ištekliais. 

32. Pavaduotojas ūkiui užtikrina mokyklos patalpų, pastatų ir materialinių vertybių priežiūrą 

ir saugų naudojimą pagal paskirtį. 

33. Esant reikalui, skiria drausmines nuobaudas. 

34. Išvykstantiems iš mokyklos mokytojams ir moksleiviams išduoda dokumentus 

mokyklos nustatyta tvarka. 

 

Pedagogai 

35. Savo darbe vadovaujasi mokyklos nuostatais, Švietimo įstatymu, ugdymo planu, šiomis 

taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis. 

36. Turintys pamokas į mokyklą atvyksta ne vėliau 10 min. prieš savo pamokas. Į pamoką 

ateina laiku, nevėluoja. Laikosi nustatytos darbo laiko trukmės. 

37. Dėl svarbios priežasties negalėdamas atvykti į darbą, praneša mokyklos vadovybei iš 

vakaro arba tą pačią dieną prieš pamokas. Neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties, 

pamokos praleidimas ar pavėlavimas į pamoką – darbo tvarkos pažeidimai. 

38. Norėdami išvykti dėl asmeninių priežasčių, kreipiasi į Mokyklos direktorių raštu ir 

padeda organizuoti savo pamokų pavadavimą. 

39. Iki atostogų pradžios turi: 

• atsiskaityti su biblioteka; 

• sutvarkyti mokyklinę dokumentaciją, už kurią yra atsakingas;  

• už tvarkingą kabinetą ir jame esančias mokymo priemones bei materialines 

vertybes atsiskaityti pavaduotojui ūkio reikalams. 

40. Sugrįžęs iš atostogų privalo apie tai pranešti administracijai (direktoriui ar budinčiam 

vadovui). 

41. Vykdo administracijos nurodymus, mokytojų tarybos posėdžių nutarimus, kitų 

pasitarimų rekomendacijas, dalyvauja Mokyklos bendruose susirinkimuose, mokytojų tarybos 

posėdžiuose ir kituose pasitarimuose ir atlieka kitas pareigas, nustatytas mokyklos nuostatuose, 

mokyklos mokytojų pareigybės aprašyme. 

42. Atsako už ugdomosios aplinkos tvarką, estetiką ir mokinių drausmę. 

43. Atsako už  kabinete esančių priemonių priežiūrą, apskaitą ir darbo saugą.  

44. Užtikrina, kad chemijos, fizikos, technologijų, informacinių technologijų kabinetuose 

būtų iškabintos saugaus elgesio tame kabinete taisyklės ir jų laikomasi. Pirmą mokslo metų pamoką 

mokiniai su tomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.  

45. Mokytojams draudžiama palikti mokinius vienus kabinetuose, sporto salėje ir dirbtuvėse 

pamokų ir pertraukų metu. 

46. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas ar klasės vadovas privalo mokiniui suteikti 

pirmąją medicinos pagalbą ir toliau vadovautis „Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, 

registravimo ir apskaitos nuostatais“. 

47. Neleidžia į pamokas pašalinių asmenų be vadovų pritarimo.  
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48. Dirba su visais klasėje esančiais mokiniais. Išleisti mokinį iš pamokos, nepateikus tėvų, 

gydytojų ar Mokyklos administracijos priežastį paaiškinančios  informacijos, draudžiama. 

Draudžiama mokinį, pažeidusį drausmę, išvaryti iš pamokos, išeiti dar pamokai nepasibaigus. 

Išsiaiškina kiekvieną mokinio pavėlavimo į pamoką atvejį. Būtinai pažymi elektroniniame dienyne 

neatvykusius ar pavėlavusius į pamoką mokinius. 

49. Elektroninis dienynas – valstybinis dokumentas, kurį tvarko ir pildo mokytojai, 

vadovaudamiesi ,,Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais“. Šis dienynas tvarkomas 

pagal tuos pačius skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintuose dienynuose, kurių 

formas įsakymais tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

50. Draudžiama pačiam, nesuderinus su Mokyklos vadovais, keisti pamokų tvarkaraštį arba 

vienam mokytojui pavaduoti kitą. 

51. Budi Mokykloje pertraukų ir Mokyklos renginių metu pagal sudarytą grafiką. Atsako už 

tvarką, mokinių drausmę, saugumą. 

52. Dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, parengia ilgalaikius 

ugdymo planus, kuriuos, aptarę dalyko metodinėje grupėje ir suderinę su kuruojančiu vadovu, teikia 

tvirtinti direktoriui iki rugsėjo 1 d. 

53. Ruošia mokinius Mokyklos, rajono, zoninėms, respublikinėms olimpiadoms, 

varžyboms, parodoms, konkursams. 

54. Turėdamas vieną savaitinę pamoką, pusmečio įvertinimą išveda mažiausiai iš dviejų-

trijų pažymių. Pusmečio įvertinimą išveda taikydamas matematines aritmetinio vidurkio ir skaičių 

apvalinimo taisykles. 

55. Gautus pažymius ir mokinių lankomumą įrašo į elektroninį dienyną, vadovaudamiesi 

Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais ir lankomumo tvarkos aprašu. 

56. Kontrolinių darbų datas suderina su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais ir praneša 

mokiniams iš anksto. Kontrolinius darbus grąžina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

57. Laikosi kalbos kultūros ir raštvedybos reikalavimų. 

58.  Į ugdymo procesą integruoja ir vykdo prevencines ir kitas programas.  

59. Visus renginius, vykstančius ne mokyklos teritorijoje, organizuoja remdamiesi 

Mokyklos mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų vykdymo nuostatais. 

 

Klasių vadovai  

60. Savo darbą organizuoja vadovaudamiesi Mokyklos nuostatais ir pareigybės 

aprašymais. 

61. Supažindina klasės mokinius ir jų tėvus (įtėvius, globėjus) su mokinių elgesio, 

mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis. Mokyklos vadovo nustatyta tvarka užtikrina 

ugdomų mokinių saugumą ugdymo proceso metu. 

62.  Ugdo mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėja dorovę, 

sveiką gyvenseną. 

63. Sudaro auklėjamojo darbo planus ir iki rugsėjo 1 d. teikia direktoriui tvirtinti. Į veiklos 

planą integruojama: prevencinės, antikorupcijos, etnokultūros, karjeros įgūdžių formavimo 

programos bei socialinė veikla.  

64. Palaiko ryšį ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais), klasėje dirbančiais 

mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais 

sprendžia mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas.  

65. Palaiko ryšius su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais), domisi mokinių socialinėmis 

gyvenimo aplinkybėmis, sveikata. Reikalui esant kartu su socialiniu pedagogu lankosi mokinio 

namuose. 

66. Organizuoja auklėjamuosius renginius (klasės valandėles, išvykas, ekskursijas, etinius 

pokalbius, specialistų paskaitas, konkursus, šventes, muges, vakarus, vakarones, viktorinas ir kt.). 

Instruktuoja mokinius saugaus elgesio bei saugaus eismo klausimais ir atsako už mokinio saugumą 

išvykos ar savo organizuoto renginio metu.  

67. Organizuoja ir kontroliuoja mokinių dalyvavimą Mokyklos veikloje ir užmokykliniuose 

renginiuose, skatina dalyvavimą  Mokyklos savivaldoje. 
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68. Dalyvauja savitvarkoje, talkose, akcijose pagal socialinei veiklai skirtą valandų skaičių. 

69. Veda klasės mokinių tėvų susirinkimus ne mažiau du kartus per mokslo metus. Kviečia 

dalyvauti mokinių tėvų susirinkimuose dėstančius mokytojus. 

70. Tvarko klasės mokinių asmens bylas,  nuolat stebi klasės pažangumą ir lankomumą. 

Pildo elektroniniame dienyne klasės vadovo funkcijoms nurodytus skyrius, šios informacinės 

sistemos pagalba bendradarbiauja su mokinių tėvais. 

71. Atsiradus elgesio ar lankomumo problemoms, informuoja mokinio tėvus, socialinę 

pedagogę, mokyklos vaiko gerovės komisiją. 

72. Vadovaudamiesi nuosekliojo mokymo pagal ugdymo programas tvarkos aprašu, 

pasibaigus mokslo metams, po mokytojų tarybos posėdžio per tris darbo dienas informuoja tėvus 

apie nepatenkinamus vaiko mokymosi rezultatus. Jei moksleivis gavo nepatenkinamus metinius 

įvertinimus, jo tėvus apie papildomų darbų skyrimą informuoja per tris darbo dienas. 

73. Vykdo klasės mokinių lankomumo priežiūrą, vadovaudamiesi Mokyklos lankomumo 

tvarkos aprašu. 

74.  Dalyvauja klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimuose. 

75. Baigiantis mokslo metams, sutvarko elektroninį dienyną, į mokinio asmens bylą įrašo 

reikiamus duomenis. 

 

Neformaliojo ugdymo vadovai, popamokinių renginių organizatoriai 

76. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai vykdomi pagal neformaliojo ugdymo užsiėmimų 

tvarkaraštį, renginiai - pagal popamokinių renginių planą. 

77. Būrelių vadovai atsako už saugų mokinių darbą  ir elgesį būrelyje bei renginiuose, 

organizuoja saugaus elgesio instruktažus.  

78. Poilsio vakarus ir visus renginius, skirtus mokiniams, baigia iki 21 val.  

79. Kiti mokytojai Mokyklos renginiuose budi pagal atskirai sudarytus grafikus. 

80. Prižiūri tvarką  ir drausmę ugdymo patalpoje. Užsiėmimų, renginių metu nepalieka 

vienų mokinių. 

Mokiniai 

81. Vykdo mokyklos vadovų, mokytojų reikalavimus, vadovaujasi mokyklos nuostatais, 

mokymo sutartimi, mokinių elgesio taisyklėmis, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, rašto ir 

kalbos kultūros reikalavimais.  

82.  Mokiniai turi teisę burtis į vaikų, jaunimo ir savivaldos organizacijas, judėjimus, 

neprieštaraujančius Lietuvos Konstitucijai ir Įstatymams.  

 

Mokinys privalo: 
83. Laikytis mokinio elgesio, Mokyklos darbo tvarkos taisyklių, vykdyti teisėtus Mokyklos 

darbuotojų nurodymus. 

84. Palaikyti švarą ir tvarką Mokykloje ir visoje jos teritorijoje.  

85. Drausmingai elgtis Mokyklos aplinkoje: valgykloje, bibliotekoje, skaitykloje, sporto 

salėje bei mokomuosiuose kabinetuose. 

86. Tausoti Mokyklos inventorių, kompiuterinę įrangą, mokymo priemones, vadovėlius. 

Sugadinę suremontuoja ar atlygina patirtus materialinius nuostolius.  

87. Pagarbiai elgtis su Mokyklos darbuotojais ir kitais mokiniais. 

88. Sąžiningai lankyti pamokas, laiku į jas atvykti. Laikytis Mokyklos nustatytos mokinių 

lankomumo apskaitos reikalavimų. 

89. Į Mokyklą ateiti estetiškai ir tvarkingai apsirengus. Viršutinius rūbus palikti rūbinėje. 

Mokyklos patalpose būti su striukėmis, kepurėmis ar galvos gaubtuvais – draudžiama. 

90. Atlikti mokytojų nurodytas užduotis, laikytis žinių patikrinimo būdų ir terminų. 

91. Iš pamokų dėl sveikatos problemų, šeimyninių ar kitų aplinkybių gali išleisti visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė, dalyko mokytojas informuojant klasės vadovą, o ypatingais atvejais 

– pranešant Mokyklos vadovams. 
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92. Turėti pamokoms reikalingas priemones: knygas, rašymo priemones, sąsiuvinius 

(užrašytus, laikantis vienodų reikalavimų), mokinio pažymėjimą. 

 

Mokiniui draudžiama: 
93. Mokyklos teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, 

rūkyti (taip pat ir elektronines cigaretes). 

94. Turėti Mokykloje aštrių daiktų ir pirotechnikos priemonių, keliančių pavojų 

aplinkiniams, lošti kortomis, žaisti azartinius žaidimus iš pinigų ar kitų daiktų. 

95. Naudoti necenzūrinius žodžius, smurtą (pravardžiavimas, erzinimas, spardymas, 

kumščiavimas, stumdymas, apkalbinėjimas, piktų, bjaurių žodžių apie kitą vaiką užrašinėjimas, 

ignoravimas, atskyrimas nuo grupės, kuomet bendraamžiai nepriima vaiko žaisti ar užsiimti kitokia 

veikla, daiktų gadinimas), reketą (daiktų ar pinigų atiminėjimas). 

96. Nieko nedarant žiūrėti, kaip kiti mušasi ar tyčiojasi iš kitų, būti patyčių stebėtoju (būtina 

kuo greičiau pranešti suaugusiam mokykloje ar namuose). 

97. Grasinti, reikalauti pinigų ar versti meluoti, imti svetimus daiktus, mėtyti ar gadinti 

daiktus, pardavinėti ką nors ir pan. 

98. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu. 

99. Pamokų ar pertraukų metu palikti Mokyklos teritoriją be mokytojo leidimo. 

V. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

100. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą 

budėjimo tvarką. 

VI. BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

101. Bibliotekos ir skaityklos darbas organizuojamas vadovaujantis Mokyklos bibliotekos 

naudojimosi taisyklėmis ir bibliotekininkės pareigybės aprašymu. 

VII. MEDICINOS KABINETO DARBO ORGANIZAVIMAS 

102. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė savo darbe vadovaujasi pareigybės 

aprašymu ir saugos darbe instrukcijomis. 

103. Budi sportinių renginių ir egzaminų metu. 

VIII. PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS 

104. Darbuotojai vadovaujasi šiomis taisyklėmis, atitinkamų pareigybių aprašymais ir 

saugos darbe instrukcijomis. 

105. Už darbo drausmės pažeidimą ar aplaidumą darbe taikomos drausminės nuobaudos 

pagal galiojančius teisės aktus. 

106. Dėl asmeninių priežasčių negalėdami atvykti į darbą, norėdami anksčiau išvykti ar 

vėliau atvykti, pateikia direktoriui prašymą raštu ir gauna atsakymą. 

IX. PATALPŲ PANAUDOJIMAS 

107. Mokiniams pamokos vyksta kabinetuose, nurodytuose pamokų ir neformaliojo ugdymo 

tvarkaraščiuose. 

108. Mokytojai užtikrina estetišką ir saugią kabineto aplinką, turtina jį ugdymui tinkamomis 

priemonėmis. 

109. Informacinių technologijų, fizikos, chemijos, technologijų kabinetų vadovai ir mokiniai 

privalo laikytis patvirtintų elgesio tame kabinete taisyklių ir darbo saugos instrukcijų. 
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110. Mokytojas, vedantis kabinete pamokas, atsako už inventoriaus, priemonių ir stendinės 

informacijos išsaugojimą, po pamokos jį palieka švarų ir tvarkingą. 

111. Už tvarką aktų ar sporto salėje ir inventoriaus išsaugojimą pamokų metu atsako 

mokytojas, o renginių metu – organizatoriai. 

112. Mokytojų kambarys – mokytojų informacijos ir poilsio vieta. 

Naudodamiesi mokytojų kompiuterizuotomis darbo vietomis, laikosi naudojimosi kompiuteriu 

saugos reikalavimų.  

113. Visa informacija mokytojams, suderinus su administracija, skelbiama mokytojų 

kambario skelbimų lentose. 

114. Visa informacija mokiniams skelbiama mokiniams skirtoje skelbimų lentoje. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

 115. Su Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir jų atnaujinimais pedagogai, techniniai 

darbuotojai ir mokiniai yra supažindinami informaciniuose susirinkimuose.  

116.Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto tinklalapyje 

www.ryliskio.varena.lm.lt ir įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos. 

    

 

 

 
SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2014 m. gruodžio 1 d. 

nutarimu (protokolo Nr. 6) 

 

 

 

http://www.ryliskio.varena.lm.lt/

