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               ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS VIDAUS DARBO        

                                   TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 
                      I SKYRIUS 
      BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 
1.  Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos (toliau- Progimnazijos) vidaus darbo 

tvarkos taisyklės (toliau -Taisyklės) reglamentuoja Progimnazijos darbo tvarką, kurios tikslas - 
sukurti edukacinę ir palankią bendrajam ugdymui aplinką. Taisyklės detalizuoja LR įstatymuose, 
nuostatuose, instrukcijose apibrėžtas Progimnazijos veiklos sritis, nustato bendrąsias darbuotojų bei 
mokinių pareigas ir teises bei atsakomybę. Be šių Taisyklių darbuotojų teises ir pareigas reguliuoja 
darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybių aprašymai ir direktoriaus įsakymai. 
Mokiniams- sutartys bei elgesio taisyklės. 

2.  Taisyklės privalomos visiems Progimnazijos darbuotojams, numatytais atvejais – 
mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

3.  Sudarant darbo sutartį Progimnazijos direktorius supažindina priimamą dirbti asmenį 
su Taisyklėmis pasirašytinai. Su Taisyklėmis supažindinami mokiniai ir jų tėvai (globėjai, 
rūpintojai). 

 
 

                                                                    II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS  Į  DARBĄ, PERKĖLIMAS Į KITĄ DARBĄ IR                                

ATLEIDIMAS IŠ DARBO 

 

4.  Progimnazijos direktoriaus ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo 
sutartimi, kurioje susitariama dėl būtinų darbo sutarties sąlygų: darbo pobūdžio, pareigų ir darbo 
funkcijų, darbo apmokėjimo ir kt. 

5.   Priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos direktorius, vadovaudamasis LR 
Darbo kodeksu. 

6.  Priimant į darbą pedagoginius darbuotojus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V – 1680 patvirtintu Mokytojų 
priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V – 774 
patvirtintu Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu.  

7. Sudarydamas darbo sutartį, Progimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo 
pasirašytinai supažindina priimamą dirbti asmenį su būsimo darbo sąlygomis, vidaus darbo tvarkos 
taisyklėmis, pareigybės aprašymu, saugos darbe reikalavimais bei Kolektyvine sutartimi. 

8. Priimamas į darbą asmuo pateikia: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, išsilavinimo, kvalifikacijos kėlimo dokumentus, parašo 
prašymą dėl darbo užmokesčio pervedimo į nurodytą jame sąskaitą bei nurodo mokesčių 
apribojimus jį apskaičiuojant. 

9. Kiekvienam progimnazijos darbuotojui sudaroma asmens byla, kurią sudaro kadrų 
įskaitos asmens lapas, darbo sutartis, išsilavinimo dokumentų nuorašai, atestacijos metu suteiktos 
kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo kopija arba įsakymo kopija, Progimnazijos direktoriaus 
įsakymai apie paskyrimą, perkėlimą, atleidimą iš darbo, darbo užmokesčio koeficiento nustatymą, 
apdovanojimus bei nuobaudas patvirtinantys dokumentai. 

10. Darbuotojas neturi teisės be Progimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto 
administracijos atstovo sutikimo savo darbą pavesti kitam asmeniui. 

11. Dėl tam tikrų pertvarkymų, dėl kurių mažinamas darbuotojų skaičius (klasių 
komplektų, mokinių skaičiaus mažėjimas), Progimnazijos direktorius turi teisę pakeisti darbo 
sąlygas. Tokiais atvejais būtinas raštiškas darbuotojo sutikimas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti 
pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis LR darbo kodekse numatytos 
darbo sutarties nutraukimo tvarkos. 

12 . Darbo sutartis nutraukiama ir darbuotojai iš darbo atleidžiami LR Darbo kodekso 
nustatytais pagrindais ir tvarka: darbuotojo pareiškimu, darbdavio iniciatyva, šalių susitarimu, 
suėjus terminui. 

12. Nutraukiant darbo sutartį su darbuotojais, esant vienodoms galimybėms pagal 
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Darbo kodekse numatytą pirmumo teisę būti paliktam dirbti, atsižvelgiama į sąlygas, nustatytas 
susitarimu Kolektyvinėje sutartyje. 
 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ, IŠVYKIMAS IŠ PROGIMNAZIJOS, KLASIŲ 

IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 

 

14. Mokinių priėmimas į Progimnaziją ir išvykimas iš jos vykdomas vadovaujantis 
Progimnazijos nuostatais bei Švenčionių rajono savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens 
patvirtinta Mokinių priėmimo į rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas, klasių 
komplektavimo tvarka, rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų 
sąrašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos normatyviniais 
dokumentais: 

14.1.  Mokiniai į Progimnaziją priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus: 
prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, sveikatos pažymėjimą. Priimant keliamų klasių mokinius 
į Progimnaziją būtinas išeito mokslo pažymėjimas (jei mokinys priimamas ne į 1-ąją klasę), jo 
neturint organizuojamas žemesnės klasės žinių ir išsilavinimo patikrinimas. 

14.2.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai į Progimnaziją priimami pateikus 
pedagoginės - psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos  sutrikimus. 

14.3.  Mokinių priėmimas į Progimnaziją įteisinamas Progimnazijos direktoriaus 
įsakymu, sutartimi ir įrašymu į Progimnazijos mokinių duomenų bazę. Mokiniui išduodamas 
elektroninis mokinio pažymėjimas. 

14.4.  Mokiniui išvykstant iš Progimnazijos, jo tėvai privalo informuoti Progimnaziją, 
nurodant kokioje mokymosi įstaigoje mokinys tęs tolimesnį mokymąsi. 

14.5. Mokinių išvykimas iš Progimnazijos įforminamas Progimnazijos direktoriaus 
įsakymu, sutarties nutraukimu, išbraukimu iš Progimnazijos mokinių duomenų bazės. Išduodamas 
išeito mokslo pažymėjimas. 

15.  Klasės Progimnazijoje komplektuojamos atsižvelgiant į maksimalų leistiną skaičių 
klasėse: 

15.1.  1- 4 klasėse - ne daugiau kaip po 24 mokiniai klasėje, 5-8 klasėse - ne daugiau 
kaip po 30 mokinių klasėje; 

15.2.  jei klasėje yra specialiųjų poreikių turinčių mokinių, komplektuojant klases ar 
grupes pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką, vienas specialiųjų poreikių moksleivis 
prilyginamas dviems, kai tai daryti leidžia nustatyta diagnozė. 

15.3. Mokinių skaičius klasėje gali viršyti leistinąjį, jei mokinys (-iai) į klasę atvyko 
mokslo metų viduryje. 

16. Klasių ar grupių komplektavimas. 
16.1. Komplektuojant klases ar grupes vadovaujamasi principais: 
16.1. 1. mokinių skaičiaus klasėse ar grupėse ribų laikymasis; 

        16.1.2. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičiaus  paisymas; 
16.1.3. higienos normos reikalavimų dėl klasės aplinkos (patalpų ir kt.) laikymasis; 
16.1.4. mokinių tėvų (globėjų) pageidavimų dėl vaiko skyrimo (giminystės ryšiai, 

vaikų buvimas kartu ankstesnėje ugdymo įstaigoje, jei tokią lankė, ryšiai su draugais, mokytojo 
pasirinkimas ir kt.) paisymas; 

16.1.5. bendrųjų mokinių gebėjimų paisymas (panašaus lygio gabumų mokinių 
grupių sudarymas). 

16.2. Komplektuojant pirmąsias klases remiamasi: 
16.2.1. priešmokyklinio ugdymo įstaigos, kurią būsimasis pirmokas lankė, išvadomis-

rekomendacijomis: 
16.2.2. progimnazijos mokytojų stebėjimo duomenimis, gautais organizuojant 3-4 

dienų pažintines veiklas kiekvienų metų birželio mėn. pirmą savaitę. 
16.3. Būsimuosius pirmų klasių mokinius į klases paskirsto progimnazijos direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 3 pradinių 
klasių mokytojos, socialinis pedagogas. 

16.4. Būsimųjų pirmų klasių mokinių paskirstymas į klases patvirtinamas 
progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 17. Skirstant mokinius į grupes klasėse mokomųjų dalykų mokymui (lietuvių kalbos, 
užsienio kalbos, dorinio ugdymo, technologijų, informacinių technologijų): 

17.1.  klasės dalijamos į grupes skeliant klasę per pusę pagal abėcėlinį sąrašą; jei 
skaičius nelyginis, didesnė paliekama pirmoji grupė; 

17.2.  esant raštiškam mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymui mokinys gali būti 
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perkeltas į kitą grupę progimnazijos direktoriaus įsakymu; 
                    17.3. klasės mokinius į grupes suskirsto klasės vadovas 
 
 

                                    IV SKYRIUS 

       DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

18. Darbo laikas- tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam 
prilyginti laikotarpiai (pvz. komandiruotės). Progimnazijos darbuotojų darbo laiko trukmė nustatoma 
remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais. Darbuotojų 
darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. 

19. Kiekvienas Progimnazijos darbuotojas yra atsakingas už savalaikį asmens, pildančio 
darbo laiko apskaitos žiniaraštį, informavimą apie savo darbo laiko pasikeitimus. 

20. Į darbo laiką įeina: faktiškai dirbtas laikas, tarnybinės komandiruotės, tarnybinės 
kelionės į kitą vietą laikas: laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams, saugos priemonėms 
paruošti ir sutvarkyti: pertraukos darbe, kurios pagal galiojančius teisės aktus yra įskaitomos į darbo 
laiką; privalomų medicininių apžiūrų laikas; nustatyta tvarka įforminta stažuotė, kvalifikacijos 
kėlimas; nušalinimo nuo darbo laikas (įskaitomas tik išimtinais atvejais, t. y. jeigu nušalintas 
darbuotojas privalo laikytis nustatytos tvarkos - būti darbo vietoje, laikytis darbo režimo, vidaus 
darbo tvarkos taisyklių); prastovos laikas; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai. 

21. Darbo laiku nelaikoma: pravaikšta; neatvykimas į darbą administracijos leidimu; 
valstybinių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba arba mokomosios karines pratybos; 
nedarbingumo laikas; pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis (tarp pamainų), kassavaitinis 
poilsis, šventės, atostogos; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai. 

22.  Darbo laikas administracijos darbuotojams, dirbantiems pilnu etatu: nuo 8.00 val. iki 
17.00 val. (penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.). Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. 
Kiekvienam darbuotojui patvirtinamas darbo grafikas direktoriaus įsakymu. 

23. Mokytojų darbo laiką ir vietą reglamentuoja pamokų ir neformaliojo ugdymo 
užsiėmimų tvarkaraščiai. Kito darbo (pasiruošimo pamokoms, sąsiuvinių tikrinimo, papildomų 
darbų atlikimo) laiką ir vietą mokytojai planuoja savarankiškai. Kitų pedagoginių darbuotojų, 
pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas tvirtinamas darbo grafikais. 

24.  Aptarnaujančiojo personalo darbuotojų darbo laikas tvirtinamas darbo grafiku. 
25.  Administracijos ir kitų darbuotojų, papildomai dirbančių pedagoginį darbą, 

pagrindinių pareigų darbo laikas perkeliamas po 17.00 vai. pagal patvirtintus darbo grafikus. 
26.  Mokyklos direktoriaus leidimu suteikiama teisė atskiriems darbuotojams nustatyti 

individualų darbo grafiką: 
26.1. darbuotojui, auginančiam vaiką(-us) iki 10 metų; 
26.2. darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį, kuriam pagal medicinos įstaigos 

išvadą reikalinga nustatyto pobūdžio priežiūra; 
26.3. besimokančiam aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje. 
26.4.nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai (motinos, pateikusios sveikatos 

priežiūros įstaigos pažymą apie gimdymą ir auginančioms vaiką, kol jam sukaks vieneri metai), 
krūtimi maitinančiai moteriai (motinos, pateikusios sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad augina 
ir maitina savo vaiką iki vienerių metų), darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, bei 
darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos 
metų; 
                 27. Darbuotojas, pageidaujantis, kad jam būtų sudarytas individualus darbo grafikas, 
raštu kreipiasi į Progimnazijos direktorių su prašymu, kuriame nurodo, dėl kokių priežasčių 
pageidauja individualaus darbo grafiko ir kokiu laiku norėtų pradėti ir baigti darbą bei pietų 
pertrauką ir pateikia atitinkamus dokumentus. Individualus darbo grafikas įforminamas direktoriaus 
įsakymu. Jis turi būti sudarytas taip, kad per savaitę darbuotojas išdirbtų pagal darbo sutartį sulygtą 
darbo valandų kiekį. 

28. Darbuotojas, negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti į darbą, apie tai 
nedelsdamas informuoja jo veiklą tiesiogiai kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir 
Progimnazijos direktorių ir nurodyti neatvykimo priežastis. Jei darbuotojai dėl tam tikrų priežasčių 
apie neatvykimą į darbą negali informuoti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. 

29.  Darbas ne viso darbo sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių 
atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į kitas pareigas, keliant kvalifikaciją, 
neapriboja kitų darbuotojų teisių. 

30.  Darbuotojas, palikdamas savo darbo vietą darbo tikslais, turi apie tai informuoti jo 
veiklą kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdamas 
išvykti ne darbo tikslais, turi gauti Progimnazijos direktoriaus leidimą. Tokiu atveju darbuotojas 
pateikia prašymą raštu. 
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31.  Poilsio laikas - tai laikas, skirtas darbuotojams pailsėti, skiriamas LR Darbo kodekso 
nustatyta tvarka: 

31.1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti; 
31.2. kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos). 
32.  Pertraukos pailsėti ir pavalgyti pradžia ir pabaiga nustatoma darbuotojo  darbo 

grafike. 
33.  Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos darbuotojų prašymu kasmet mokinių 

vasaros atostogų metu. Atskirais atvejais, mokinių atostogų metu, suderinus su Progimnazijos 
direktoriumi, darbuotojui gali būti suteikiamos kasmetinės atostogos dalimis mokslo metų eigoje. 

34.Progimnazijoje nedirbama Darbo kodekso bei Vyriausybės nustatytomis švenčių 
dienomis. 
                 35. Pamokos Progimnazijoje prasideda 8.00 vai. ir baigiasi ne vėliau kaip 15.00 val. 
Neformaliojo ugdymo užsiėmimai ir kita nepamokinė veikla Progimnazijoje vyksta ne ilgiau kaip 
iki 22.00 val. 

36.  Pamokų ir pertraukų trukmė: 
36.1. pamokos trukmė 1-oje klasėje - 35 min. Likusias 10 min. iki skambučio mokytojai 

organizuoja kitokią veiklą mokiniams užimti užtikrindami jų saugumą; 
36.2. pamokos trukmė 2-8 klasėse - 45 min. 
36.3. pertraukų trukmė: 1 pertrauka -10 min., 2 pertrauka - 20 min., 3 pertrauka - 20 

min., 4 pertrauka -10 min., 5 pertrauka - 10 min., 6 pertrauka - 10 min. 
37.  Mokiniams mokslo metais suteikiamos atostogos, kurių konkrečios datos kasmet 

numatomos Bendruosiuose ugdymo planuose: 
37.1. Rudens atostogos - 7 kalendorinių dienų; 
37.2. Sv. Kalėdų atostogos - 14 kalendorinių dienų; 
37.3. Sv. Velykų atostogos - 7 kalendorinių dienų; 
37.4. Vasaros atostogos - ne mažiau kaip du mėnesiai; 
37.5. Papildomos atostogos -  1 - 5 klasių mokiniams Progimnazijos ugdymo planuose 

arba Bendruosiuose ugdymo planuose numatytu laiku. 
 
 

 
                       V SKYRIUS 

                  BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS 

 

38.  Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje visi darbuotojai privalo palaikyti tvarką ir 
švarą.  

39.  Progimnazijoje turi būti vengiama bereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo 
atmosfera. 

40. Visose patalpose darbuotojai privalo griežtai laikytis priešgaisrinės saugos 
reikalavimų. 

41.  Darbuotojai privalo laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie 
supažindinami prieš pradėdami darbą. 

42.  Visiems Progimnazijos darbuotojams ir mokiniams Progimnazijos patalpose ir jos 
teritorijoje draudžiama rūkyti bei rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių. 

43.  Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ir apsvaigusiems nuo 
narkotinių bei toksinių medžiagų. 

44.  Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomose 
piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų 
asmenų aptarnavimo metu. 

45.  Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik 
darbuotojui esant. 

46.  Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir 
kitus materialinius Progimnazijos išteklius. 

47.  Progimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kabinetuose esančia įranga 
darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 

48.  Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Progimnazijos 
elektroniniais ryšiais, programine įranga, kabinetuose esančiomis priemonėmis. 

49.  Draudžiama likti patalpose pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui. 
50.  Kabinetai Progimnazijoje rakinami. Raktai saugomi budėtojo patalpoje esančioje 

raktų spintoje. Po vieną patalpų raktų komplektą turi Progimnazijos direktorius ir direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui. Kabinetus atrakina ir užrakina juose dirbantys darbuotojai. Klasės atrakinamos 
ne vėliau kaip likus 10 min. iki pamokos laiko pradžios. 

51.  Darbuotojai privalo dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės – nevėluoti į pamokas 
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ar darbą pagal pareigybę, kitus užsiėmimus, dalyvauti posėdžiuose, susirinkimuose, renginiuose, 
laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, visą darbo laiką skirti kokybiškam darbui, laikytis darbo 
saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, gerinti darbo kokybę, kelti savo 
profesinę kvalifikaciją, nebūti aplaidūs, laiku ir kruopščiai vykdyti įpareigojimus, atsiskaityti už 
atliktus darbus, laikytis bendruomenės etikos ir elgesio normų, dėl kurių yra susitarta progimnazijos 
bendruomenėje. 

52.  Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios įrangos diegimą 
organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingi už tai Progimnazijos darbuotojai. 

53.  Visi Progimnazijos darbuotojai pradėdami darbą Progimnazijoje gauna Elektroninį  
darbuotojo pažymėjimą, kurį privalo laikyti saugiai darbo vietoje visą darbo Progimnazijoje laiką. 

54.  Darbuotojai, pasibaigus darbo santykiams, paskutinę darbo Progimnazijoje dieną 
privalo grąžinti raštinės vedėjai Elektroninį darbuotojo pažymėjimą ir jo atsakomybėje esantį 
materialųjį turtą perduoti direktoriaus pavaduotojui ūkiui arba kitam direktoriaus įgaliotam 
asmeniui. Darbuotojai privalo atsiskaityti su mokyklos biblioteka (grąžinti vadovėlius, grožinę bei 
metodinę literatūrą). 

 
 

                                                       VI SKYRIUS  

   BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKINIAMS 

 

55.  Visiems mokiniams sudaromos vienodos sąlygos mokytis, naudotis visomis 
Progimnazijoje esančiomis mokymuisi skirtomis priemonėmis bei kitomis materialinėmis 
vertybėmis. 

56.  Klasių vadovai kiekvienų mokslo metų pradžioje supažindina auklėtinius su 
Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimais mokiniams. 

57. Mokiniai turi teisę: 
57.1. gauti informaciją apie Progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi formas; 
57.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius; 
57.3. gauti geros kokybės mokymą; 
57.4. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę, informacinę 

pagalbą, sveikatos priežiūrą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi 
susijusią informaciją; 

57.5. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

57.6. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 
57.7. dalyvauti progimnazijos savivaldoje; 
57.8.  įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 
58.  Mokiniai privalo: 
58.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Progimnazijos tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 
58.2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius; 
58.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

                  58.4. nevėluoti į pamokas, užsiėmimus ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties; 
58.5.  laikytis darbo kabinetuose saugos instrukcijų; 
58.6.  tausoti Progimnazijos turtą, materialines vertybes ir technines priemones, 

vadovėlius, kitą bibliotekos ir skaityklos literatūrą, kuria naudojasi; 
58.7.  pamokų metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, kitais įrenginiais, atsineštais iš 

namų, jei to nereikalauja pamokoje nagrinėjama tema; 
58.8.  saugoti ir atsakingai ingai naudoti elektroninį mokinio pažymėjimą; 

                  58.9 sugadinę ar pametę Progimnazijos turtą, pranešti apie tai klasės vadovui, kuris 
informuoja tėvus ir derina su Progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui padarytos materialinės 
žalos atlyginimo galimybes įstatymų numatyta tvarka; 
                  58.10. laikytis drausmės, švaros ir higienos reikalavimų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

                                                                         VII SKYRIUS 

ELGESIO REIKALAVIMAI 

59. Darbuotojai ir mokiniai savo elgesiu turi nepažeisti Progimnazijos vidaus darbo 
tvarkos taisyklių. Pareigybių aprašymų reikalavimų ir reprezentuoti Progimnaziją. 

60.  Mokyklos darbuotojai ir mokiniai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais bei Progimnazijos 
svečiais. 

61.  Mokiniams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir 
posakius. 

62.  Darbuotojams ir mokiniams draudžiama vykdyti veiklą, kuri žemina kito asmens 
garbę ir orumą, laikyti tokio turinio informaciją Progimnazijos patalpose. 

63.  Mokinių elgesio reikalavimus konkretina Mokinių elgesio taisyklės. 
64.  Darbuotojams reikalavimus konkretina pareigybių aprašymai. 
 
 

 
                                                       VIII SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS IR JOS VEIKLOS SRIČIŲ KONKREČIAIS                                           
KLAUSIMAIS REGLAMENTAVIMAS 

 

65.  Progimnazija savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR Konstitucija, LR Švietimo 
įstatymu, poįstatyminiais aktais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais įstatymais, susijusiais su darbo 
ir ugdymo aplinkos sąlygų užtikrinimu, Vaiko teisių konvencija, Progimnazijos nuostatais. 

66.  Progimnazijos ugdomosios veiklos organizavimui rengiami ugdymo planai, 
atitinkamai pagal vykdomas programas ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus 
Bendruosius ugdymo planus. 

67.  Progimnazijos dokumentų rengimas ir įforminimas vykdomas pagal Lietuvos archyvų 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintas dokumentų 
tvarkymo ir rengimo taisykles. Raštvedybą ir archyvų dokumentus tvarko ir už juos atsako 
Progimnazijos raštinės vedėja. 

68.  Progimnazijos bibliotekos fondus tvarko, rūpinasi vadovėlių ir mokymo priemonių 
užsakymu, jų išdavimu mokytojams, turimos literatūros apskaita, Progimnazijos bibliotekos vedėja. 

69.  Progimnazijos skaityklos veiklos kokybę užtikrina  skaityklos vedėja. 
70.  Socialinę pagalbą mokiniams teikia  socialinė pedagogė. 
71.  Psichologinę pagalbą mokiniams teikia  psichologė. 
72.  Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia spec. pedagogė, logopedė. Mokytojams dirbti 

su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais pamokose padeda mokytojo padėjėjos. 
73.  Medicininę pagalbą mokiniams teikia Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė. 
74.  Mokomuosius dalykus mokiniams dėsto mokytojai, įgiję išsilavinimą pagal dėstomą 

dalyką, pradinėse klasėse - mokytojai, įgiję pradinio ugdymo programos mokytojo kvalifikaciją, 
priešmokyklinio ugdymo grupėje -priešmokyklinio ugdymo pedagogė. 

75.  Progimnazijos patalpų valymas ir apsauga: 
75.1. patalpų valymo  ir teritorijos tvarkymo darbus atlieka valytojai ir kiemsargis; 
75.2. patalpų apsaugos paslaugas teikia UAB ,,Apsaugos komanda“; 
75.3. Progimnazijos patalpų valymo, teritorijos tvarkymo ir patalpų apsaugos paslaugų teikimo 

kokybę kontroliuoja  ir už ją atsako direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 
76. Ugdomojo proceso kokybės užtikrinimu, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

veiklos vertinimu rūpinasi ir atsako direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 
77.  Darbuotojų privalomą atlikti veiklą ir reikalavimus apibrėžia pareigybių aprašymai. 
78. Darbuotojai ir mokiniai privalomai, nustatyta tvarka turi būti pasitikrinę sveikatą. 
79.  Progimnazijos informacinių technologijų inventoriumi (kompiuteriai, serveriai, 

projektoriai ir kt.), jo užsakymu, priežiūra rūpinasi inžinierius kompiuterininkas ir direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui. 

80.  Progimnazijoje klasėms vadovauja klasių vadovai, kurie paskiriami progimnazijos 
direktoriaus įsakymu. Jų veiklą  apibrėžia Klasės vadovo veiklos aprašas. 

81.  Progimnazijoje atskiras jos veiklos sritis apibrėžia Progimnazijos direktoriaus 
patvirtintos tvarkos, programos, planai, aprašai, nuostatai. 
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IX SKYRIUS 

 PROFESINIS TOBULĖJIMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, ATESTAVIMASIS 

 

                 82. Darbuotojų profesinis tobulėjimas, kvalifikacijos kėlimas - viena iš privalomų, 
susijusių su atliekamu darbu, veiklos sričių. 
                 83. Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skiriamos moksleivio 
krepšelio lėšos, kai kvalifikacijos kėlimas vyko ne daugiau 5 dienų. Kito kvalifikacijos kėlimui 
skirto laiko apmokėjimui mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai naudoja asmenines lėšas. 

 84. Mokytojai ir kiti darbuotojai, pageidaujantys išvykti į kvalifikacijos kėlimo renginį: 
 84.1. į jį registruojasi patys savarankiškai; 
 84.2. iš anksto suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu už pamokų 

tvarkaraščio pakeitimus, pamokų pavadavimo galimybes; 
 84.3. ne vėliau kaip prieš 4 dienas pateikia mokyklos direktoriui prašymą dėl leidimo 

vykti į kvalifikacijos kėlimo renginį ir apmokėjimo (prašyme privaloma direktoriaus pavaduotojo 
ugdymui, atsakingo už pamokų tvarkaraščio pakeitimus, žyma apie suderinimą dėl pamokų 
pavadavimo). 

85.  Mokytojams leidžiama išvykti į kvalifikacijos kėlimo renginį tik esant galimybei 
pavaduoti pamokas užtikrinus mokinių saugumą. 

86. Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos kėlimo renginyje, 
atvykę iš jo pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už mokytojų ir kitų 
pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pažymėjimą apie dalyvavimą seminare. 
                 87.Kvalifikacijos kėlimo renginiuose gali dalyvauti ir aptarnaujančio personalo 
darbuotojai , suderinę su mokyklos direktoriumi išvykimo kvalifikacijos kėlimo renginį galimybes. 
                 88. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atestavimasis vykdomas vadovaujantis Švietimo 
ir mokslo ministro patvirtintais nuostatais. Atestaciją vykdo Progimnazijos Mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų atestacijos komisija. 
                 89. Darbuotojų atestavimas darbo saugos, priešgaisrinės saugos, pirmosios medicininės 
pagalbos teikimo, kitais su darbu mokykloje susijusiais klausimais vykdomas vadovaujantis 
konkrečią veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais. 
 
 
 

X SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESTIS, JO MOKĖJIMAS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS 

 

                 90. Už atliekamą darbą darbuotojams mokamas darbo užmokestis vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. 
XIII – 198, Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo aprašu.  

91. Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, apmokėjimo koeficientai, kitos būtinos darbo 
apmokėjimo sąlygos numatomos darbo sutartyje vadovaujantis LR darbo kodeksu ir Kolektyvine 
sutartimi. 

92. Mokytojams darbo užmokestis mokamas už tarifikuojamą pamokų ir kitų papildomai 
atliekamų darbų krūvį, numatytą tarifikacijoje. 

93.  Darbo užmokestis mokamas terminais, dėl kurių sulygta darbo sutartyse, pervedant 
lėšas į darbuotojų asmenines sąskaitas bankuose pagal jų prašymuose pateiktus sąskaitų numerius. 

94. Visiems darbuotojams asmeniškai, užtikrinant konfidencialumą, įteikiami 
atsiskaitymo lapeliai, į kuriuos įrašoma darbuotojui apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos 
sumos. 

95.  Darbo apmokėjimo pakeitimai, apribojimai vykdomi LR darbo kodekso nustatyta 
tvarka ir terminais. 

96.  Darbuotojams, išvykus į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo renginius, mokymosi 
atostogas, jų kasmetinių atostogų, atostogų, kai nemokamas darbo užmokestis, išlaikoma jo darbo 
vieta ir darbo apmokėjimas vykdomas vadovaujantis LR darbo kodeksu ir Kolektyvine sutartimi. 

97.  Nutraukiant su darbuotoju darbo sutartį, darbuotojui išmokamos kompensacijos už 
nepanaudotas atostogas ir išeitinės išmokos LR darbo kodekso nustatyta tvarka. 
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XI. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS 

 

98. Už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą Progimnazijos 

darbuotojai gali būti skatinami: 
98.1. pareiškiant padėką; 

                 98.2. apdovanojant dovana; 
98.3. premijuojant; 

                 98.4. suteikiant papildomą dieną prie kasmetinių atostogų ar kitu darbuotojo 
pageidaujamu laiku; 
                 98.5. pirmumo teise pasiunčiant tobulintis; 
                 98.6.  skiriant diferencijuotai valandas už papildomai atliekamus darbus; 
                 98.7. skiriant kitus paskatinimus. 

 99.   Už gerą mokymąsi ir elgesį mokiniai Progimnazijoje gali būti skatinami: 
                 99.1. pareiškiant padėką; 
                 99.2. apdovanojant dovana; 
                 99.3. skiriant piniginę premiją iš mokyklos paramos ar rėmėjų lėšų; 

99.4. organizuojant pažintinę kelionę; 
99.5. skiriant kitus paskatinimus. 
100. Progimnazijos direktorius paskatinimus skiria direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir 

ūkiui teikimu bei savo nuožiūra. 
                101. Paskatinimai skiriami Progimnazijos direktoriaus įsakymais, kurie skelbiami viešai. 

102. Už darbo drausmės pažeidimą nesilaikant Progimnazijos veiklą reglamentuojančių 
dokumentų, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, Mokinio elgesio taisyklių , darbuotojams ir 
mokiniams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: 
                102.1. nuobaudos darbuotojams: 
                102.1.1. pastaba arba papeikimas; 
                102.1.2. atleidimas iš darbo. 
                102.2. nuobaudos mokiniams: 
                102.2.1. svarstymas Progimnazijos savivaldos institucijose; 
                102.2.2. pastaba; 
                102.2.3. papeikimas. 
                103.Taikant drausmines nuobaudas laikomasi LR Švietimo įstatymo, LR darbo kodekso bei 
kitų nuobaudų skyrimą reglamentuojančių norminių aktų. 
 
 

XII SKYRIUS 

 DARBO GINČŲ SPRENDIMAS 

 

104.  Darbo ginčai Progimnazijoje nagrinėjami LR darbo kodekso ir Kolektyvinėje 

sutartyje numatyta tvarka.                         

 

 

XIII SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

105. Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės 
sudėtinių dalių. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė, 
reglamentuota LR darbo kodekse. 

106. Darbuotojas, nepranešęs apie savo darbo laiko Progimnazijoje pasikeitimus, 
susijusius su jo darbo laiko pasikeitimais einant antraeiles pareigas kitose darbovietėse Progimnazijos 
direktoriui ir nesuderinęs iš anksto su Progimnazijos direktoriaus pavaduotojais ugdymui ar ūkiui, 
atsakingais už jo darbo laiko žiniaraščio pildymą, laikomas padariusiu darbo drausmės pažeidimą ir 
jam skiriama drausminė nuobauda, o jo neatvykimas į darbą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje 
žymimas kaip pravaikšta. 

107. Už mokinių padarytą materialinę žalą atsako mokinių tėvai (globėjai), ją atlygindami 
abiems pusėms priimtina forma. 

108. Žalą, padarytą Progimnazijai dėl darbuotojo aplaidumo ir kaltės, atlygina 
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darbuotojas LR įstatymų nustatyta tvarka. 
 
 

                                                                   XIV SKYRIUS 

                                               BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

109.  Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 
110.  Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos 

keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą, reorganizuojant Progimnaziją. 
111. Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Progimnazijos 

direktoriaus, skelbiamos Progimnazijos internetiniame tinklalapyje, viešosiose Progimnazijos 
patalpų erdvėse. 

112.Vidaus darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik 
Progimnazijoje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų, ir 
mokiniams, besimokantiems šioje Progimnazijoje. 
 

_____________________________________ 
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