
MAZEIKIU POLITECHNIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA
MaZeikiq politechnikos mokyklos
direktoriaus20lg m. sausio 17 d.

isakymu Nr. VI- 9

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq politechnikos mokykla (toliau - Mokykla) yra viesoji istaiga, veikianti
pagal Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatym4 ir i5laikoma iS Lietuvos valstybes
biudZeto.

2' Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis s4skait4 banke, antspaud4 su Lietuvos
Respublikos valstybes herbu.

3' Mokyklos steigejas yra Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija.
4' Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos biudZetiniq fstaigq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

isakymais, kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir teises aktais, Mokyklos direktoriaus isakymais,
mokyklos nuostatais ir Siomis vidaus darbo tvarkos taisyklemis (toliau - Taisykles).

5. Mokyklos buveind: Ventos g. 18, 89188 MaZeikiai. Intemeto tinklalapio adresas
http ://wt^w.mazeikiupm. lt .

6. Mokyklos Viek5nirl skyriaus buveine: Tilto g.20, Vieksniai, g9492 MaZeikiq r.
SAV.:

6'1' skyrius savo veikloje taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq fstaigq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro isakymais, kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir teises aktais, Mokyklos direktoriaus

isakymais, mokyklos nuostatais ir Siomis vidaus darbo tvarkos taisyklemis (toliau - Taisykles);

6'2. skyriaus vadejas yra atsakingas uZ skyriui pavestq funkcijq vykdym4, darbo
organizavimq.

7. Sios Taisykles reglamentuoja Mokyklos bendr4 darbo tvarkq.

8' Darbuotojo pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginiai nuostatai, saugos ir
sveikatos instrukcij os, isakymai.

9'Ui' Mokyklos vidaus tvarkos taisykliq igyvendinim4 atsako Mokyklos direktorius.
10' Taisykles parengtos pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq darbo apmokejimo istatym4 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-19g, Lietuvos Respublikos
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Darbo kodeks4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsejo 14 d. istatym4"Nr. XII-

2603.

1 1. Taisyklese vartojami pagrindiniai terminai ir apibreZimai:

11.1. darbo tvarkos taisykliq tikslas - apibreZti Mokyklos bendruomenes nariq

teises ir pareigas, nustatyti darbo organizavimo tvark4 Mokykloje;

11.2. darbo tvarka - tai ne tik grieltas darbo tvarkos taisykliq laikymasis, bet ir

s4moningas, klrybi5kas poZitris i savo darbq, darbo drausmds stiprinim4;

11.3. darbo sutartis - darbuotojo ir Mokyklos direktoriaus susitarimas, kuriuo

darbuotojas isipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybes, kvalifikacijos darb4 arba eiti tam

tikras pareigas, paklusdamas mokykloje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys isipareigoja suteikti

darbuotojui sutartyje nustatyt4 darbq, moketi darbuotojui sulygl4 darbo uZmokesti ir uZtikrinti darbo

s4lygas, nustatytas darbo istatymuose, kituose norminiuose teises aktuose ir Saliq susitarimu;

11.4. darbo laikas * tai laikas, kurio metu darbuotojas privalo dirbti jam pavest4

darbq ir kiti jam prilyginti laikotarpiai;

1 1.5. poilsio laikas - tai istatymu ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo

laikas;

11.6. kasmetin6s atostogos - laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui

pailseti ir darbingumui sugr4Zinti, mokant jam atostoginius;

11.7. darbo uZmokestis - atlyginimas uZ darb4, darbuotojo atliekamE pagal darbo

sutarti.

II. DARBUOTOJU PRIEMIMO I DARBAIR JU ATLEIDIMO IS DARBO TVARKA

12. Mokyklos darbuotojai i darb4 priimami, perkeliami i kit4 darb4 ir atleidZiami i5 jo

Lietuvos Respublikos istatymu nustaty'ta tvarka ir vadovaujantis Darbo kodeksu bei kolektyvine

sutartimi.

13. Priimant i darb4, reikalaujama pateikti asmeni liudijanti dokumentE. Jei darbo

istatymai priemim4 i darbE sieja su tam tikru i5simokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos

bukle, reikalaujama pateikti i5simokslinim4, profesinipasirengim4 ir sveikatos blklg patvirtinandius

dokumentus ir kitus istatymuose numatytus dokumentus.

14. Asmuo, priimamas dirbti Mokykloje, supaZindinamas pasira5ytinai su Siomis

Taisyklemis, pareigybes apra5ymu, saugos ir sveikatos instrukcijomis ir, jam sutikus dirbti bei jam

ir darbdaviui pasira5ius darbo sutarti, laikoma, kad jie susitare del butinqjq ir kitq darbo sutarties

sQlygr+.



15. RaSytine darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutarti pasiraso

direktorius arba jo igaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasiraSltas darbo sutarties egzempliorius

iteiktas darbuotoj ui, kitas lieka darbdaviui.

16. Kiekvieno darbuotojo atleidimas i5 darbo iforminamas mokyklos direktoriaus

isakymu, darbuotojas pasira5ytinai su isakymu supaZindinamas, nutraukiama darbo sutartis,

darbuotojas visi5kai atsiskaito su mokykla.

17. Darbuotojas turi teisg nutraukti (darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq)

neterminuot4 ir terminuot4 darbo sutarti, ispejgs administracij4 ra5ytiniu parei5kimu ne veliau kaip

prie5 dvide5imt kalendoriniq dienq:

17.1. darbuotojas turi teisg at5aukti parei5kim4 nutraukti darbo sutarti ne veliau kaip

per tris darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Veliau jis gali at5aukti parei5kim4 tik su darbdavio

sutikimu;

17.2. darbuotojas turi teisg (darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq) nutraukti

darbo sutartf ispejgs administracij4 ra5y'tiniu parei5kimu ne veliau kaip pries penkias darbo dienas

jeigu:

17.2.1. darbuotojo prastova ne del darbuotojo kaltes tgsiasi ilgiau kaip trisde5imt dienq

iS eiles arba jeigu ji sudaro daugiau kaip keturiasdesimt penkias dienas per paskutinius dvylika

menesiq;

17 .2.2. darbuotojui du menesius i5 eiles ir daugiau nemokamas visas jam priklausomas

darbo uZmokestis (menesine alga) arbajeigu darbdavys ilgiau kaip du mdnesius iS eiles nevykdo

savo isipareigojimq, kuriuos nustato darbuotojq saug4 ir sveikat4 reglamentuojandios darbo teises

normos;

17 .2.3. darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos del ligos ar neigalumo

arba del to, kad namuose slaugo Seimos nari (vaik4 (ivaiki), tev4 (itevi), motin4 (fmotg), vyr4,

Lmon4), kuriam teises aktq nustatyta tvarka nustatlrtas specialusis nuolatines slaugos ar specialusis

nuolatines prieZilros (pagalbos) poreikis;

17.2.4. pagal neterminuot4 darbo sutarti dirbantis darbuotojas, sukakus istatynno
nustatytam senatves pensijos amLiui ir igijus teisg i visE senatves pensij4 dirbant pas t4 darbdavi;

17.3- darbuotojas turi teisg nutraukti darbq, o administracija privalo iforminti
atleidim4;

17.4. Mokyklos direktorius turi teisg nutraukti darbo sutarti be ispejimo ir nemoketi

i5eitines i5mokos, jei darbuotojas del savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigq, kurias

nustato darbo teises normos ar darbo sutartis, paieidimE.
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rrr. MOKYKLOS DARBUOTOJU TETSES rR PAREIGOS

18' Mokyklos darbuotojq teises ir atsakomybe reglamentuojama mokyklos
nuostatuose, pareigybes apra5ymuose, kituose mokyklos vidaus dokumentuose.

19. Mokyklos pedagogai ir kiti darbuotojai savo d,arbE organizuoja vadovaudamiesi
direktoriaus patvirtintais Mokyklos darb4 reglamentuojandiais tvarkq ir darbuotojq pareigybiq
apra5ais.

20- Kiekvienas mokyklos bendruomends narys atsako ui, emociSkai saugios

mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselejim4. Pastebejgs bet kokias smurto ar patydiq aprai5kas,
privalo nedelsiant reaguoti ir jas stabdyti bei tq padiq dien4 apie lvyki informuoti Mokyklos vadov4
arba jo igaliot4 asmeni.

21. Administracijos teisOs ir pareigos:

21.1. mokyklos administracija dirba vadovaujasi istatymais, istatais, savo darbo
reglamentu, mokyklos nuostatais bei pareigybiq apra5ymais, visuotinio dalininkq susirinkimo
nutarimais ir mokyklos direktoriaus sprendimais.

27.2. oryatizuoja Mokyklos darbuotojq darb4 taip, kad kiekvienas darbuotojas dirbtq
uZimamas pareigas atitinkanti darbq, turetqiam paskirt4 darbo vietQ;

21.3- visapusiSkai remia ir pletoja darbuotojq iniciatyv4 ir aktyvum4, uZtikrina jq
dalyvavimQ Mokyklos valdyme, laiku i5nagrineja Mokyklos tarybos kritines pastabas ir igyvendina
jq pasifilymus.

22.Mokytojq teis6s, pareigos ir atsakomybO:

22.I. molqttoj o teises :

221-1. suderinus su Mokyklos administracija,pasirinkti pedagogines veiklos formas ir
metodus;

22.1-2- ne maZiau kaip 5 dienas per metus tobulinti savo kvalifikacij4,
persikvalifikuoti, atestuotis Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarkair gauti kvalifikacing
kategorij 4 atitinkanti atlyginim4;

22.1-3. rengti ir si[lyti savo individualias ugdymo programas;

22.1.4. burtis i profesines s4jungas, savi5vietos, kulturines, dalykq ir metodines
grupes, b[relius, visuomenines organizacijas, judejimus, kuriq veikla nepriest araqa Lietuvos
Respublikos Konstitucij ai ir istatymams;

22.1.5. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mok5rmo priemonems rengti ir
kvalifikacij ai tobulinti ;

22).6- atostogauti vasar? ir naudotis Vyriausybes numaty.tomis lengvatomis;

22.1-7 - vertinti Mokyklos vadovq bei kolegq vadybing ir pedagoging veikl4;
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22.1.8. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

22.T.9. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai aprupint4 darbo vietq;

22.1.10. naudotis Profesinio mokymo ir kitq istatymq numatytomis teisemis;

22.1.11. pedagogq profesiniq sqjungq atstovai turi teisg netrukdomai dalyvauti,

sprendZiant pedagogq darbo s?lygq klausimus istaigose.

22.2. molqttoj o pareigos :

22.2.1. tureti reikiam4 pedagogini i5silavinim4;

22.2.2. ugdyti tvirtas mokiniq dorovds, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas

laiduoti jq asmenybes galiq pletojim4;

22.2.3. sistemingai ruo5tis pamokoms ir papildomojo ugdymo uZsiemimams, tinkamai

juos organizuoti, suteikti mokiniams valstybinius standartus atitinkanti i5silavinim4;

22.2.4. uZtikrinti mokiniq saugumQ, geros kokybes ugdym4,pagal vaikq gebejimus ir

galimybes individuali zuojart ugdymo turini;

22.2.5- skatinti mokinius mokytis, padeti turintiems mokymosi sunkumq, ne5ali5kai

vertinti mokiniq pasiekimus;

22.2.6. siekti, kad kiekvienas vaikas gebetq bendrauti ir bendradarbiauti, imtqsi

atsakomybes, savaranki5kai veiktq vadovaudamasis pilietindmis nuostatomis;

22.2.7. teikti pagalb4 mokiniams, turintiems ugdymosi ir mokymosi sunkumq, ir

specialiqjq ugdymosi poreikiq, pritaikant ugdymo turini, metodus ir mokymo priemones;

22.2.8. padeti vaikams tenkinti savirai5kos ir saviugdos poreikius, pletoti kult[rinius

interesus;

22.2.9. laikyis bendrosios ir pedagogines etikos nornq, pedagogines prevencijos

principq, laikytis mokytojo etikos nonnU ir mokyklos vidaus tvark4 nustatandiq dokumentq

reikalavimq;

22.2.10. tvarkyti savo pedagogines veiklos dokumentus;

22.2.11. su mokiniais elgtis takti5kai, ramiai, nenaudoti smurto bei patydiq prie5 juos;

22.2.12. neveluoti i pamokas;

22.2.13. nepalikti mokiniq vienq pamokq metu kabinetuose, laboratorijose bei

dirbtuvese;

22.2-14. analizuoti savo pedagoging veikl4, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais

supaZindinti mokinius, jq tevus (globejus, rlpintojus), kolegas ir Mokyklos vadovus;

22.2.15. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam i5 kito;

22.2.16. dalyvauti mokymosi pasiekimq patikrinimq, egzamint4 organizavimo,

vykdymo ir vertinimo komisijose;
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22.2.17. laikytis Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykliq, informuoti Mokyklos

administracrj 4 apie nustatytus paZeidimus;

22.3 . molrYtoi o at s akomYb e :

22.3.L uZtikrinti ugdomq mokiniq saugum4, geros kokybes ugdym4;

22.3.2. ugdyti tvirtas mokiniq dorov6s, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas,

laiduoti jq asmenybes galiq pletotg;

22.3.3.laikytis teises norminiq aktq, patvirtintq mokytojo etikos normq ir Mokyklos

vidaus tvark4 nustatandiq dokumentq;

22.3.4. tobulinti savo kvalifikacij6 nuolat kaupti dalykines, pedagogines,

psichologines Zinias;

22.3.5. suteikti pagalb4 mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumq ir

specialiqj q ugdymo si Poreikiq;

223.6. nesali5kai vertinti mokiniq ugdymo pasiekimus;

22.3.7. nuolat informuoti tevus (globejus, rupintojus) apie jq vaikq ugdymosi

poreikius ir pasiekimus;

22.3 .8 . saugoti patiketas materialine s vertybes ;

22.3.9. vykdl.ti kitas Specialiojo ugdymo, Profesinio mokymo, Aukstojo mokslo,

Neformalioj o suaugusiqf q Svietimo istatymq nustatytas parei gas.

23. Neformalios veiklos organizatoriq pareigos ir atsakomybe:

23.1. Renginiuose, kuriuose dalyvauja atskiry grupiq mokiniq grupds, dalyvauja ir tq

grupiq vadovai. Mokyklos masiniq renginiq metu dallvauja visi mokyklos mokytojai'

23.2. yisada palieka tvarking4 patalpE, kurioje vyksta uZsiemimai, taip pat priZi[ri

juose esant! inventoriq.

23.3.|JLsidmimq,renginiqmetunepaliekavienqmokiniq.

23.4. Atsako uZ saugq mokiniq darb4 ir poilsi neformalioje veikloje.

23.5. Neformalaus ugdymo vadovai ir blreliq nariai atsiskaito mokyklai uZ savo darb4

(parodos, koncertai ir kt.)

24. Aukldtojq teis6s, pareigos ir atsakomyb6:

24.I. aukletoj o teis€s :

24.l.l.laisvai pasirinkti darbo su ugdytiniais formas;

24.l.2.burtis i grupiq aukletojq metoding darbo grupg, bendrauti ir bendradarbiauti su

kitq mokyklq pedagogais;

24.1.3. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;

24.1 .4. teikti pasillymus del darbo organizavimo tvarkos;

24.1.5. nuolat kelti savo kvalifikacij4;
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2 4. 2. aukletoj o pareigos :

24.2.1. koordinuoti grupes ugdom4ji proces? per Sias pedagogines veiklos sritis: darb1

su mokiniais, toje grupeje dirbandiais mokyojais, su Mokyklos administracija, socialiniu pedagogu

bei kitais darbuotojais, Mokyklos savivaldos institucijomis, su tevais ir kitais socialiniais

partneriais;

24.2-2. formuoti grupes bendruomeng, kurios kiekvienas narys galetq fgyvendinti savo

individualius ugdymosi tikslus bei poreikius;

24.2.3. sudaryti visiems aukletiniams vienodas galimybes ir s4lygas ugdyti savo

gebejimus ir talentus neformaliojo ugdymo uZsiemimuose, grupds, Mokyklos, bendruomenes

renginiuose ir mokiniq savivaldos veiklose;

24.2.4. ugdyti m4standi4, iniciatyvi4, dor4, gebandi4 sekmingai adaptuotis

Siandieniniame gyvenime asmenybg, savo gyvenim4 grindZiandi4bendraLmogi5komis vertybemis,

jaudiandi4 poreiki nuolat tobuleti ir s4Ziningai dirbti Lietuvos labui per:

24.2.4.1. tarpasmeniniq mokiniq santykiq klrim4 ir koregavim4;

24.2.4.2. grupes savivaldos organizavimq;

24.2.4.3. kiekvieno mokinio itraukim4 iMokyklos savivaldos veikl4;

24.2.4.4. teigiamo savgs vertinimo formavim4;

24.2.4.5. tvirtq doriniq, pilietiniq, tautiniq bei patriotiniq nuostatq ugdym4;

24.2.4.6. kritinio m4stymo ugdym4 sekmingai ateities karjerai;

24.2.4.7. Lalingt4 iprodiq bei smurto prevencij4;

24 .2.4.8 . mokiniq padoraus el gesio b ei iv aizdLio formavim4;

24.2.4.9 . mokiniq mokymosi motyvacij os stiprinim4;

24.2.4.10. mokiniq pareigq ir teisiq teisingos sampratos formavim4;

24.2.4.1 1. antikorupcini ugdym4;

24.2.4.12. sveikos gyvensenos ig0dZiq formavim4.

24.2.5. nuolat kelia savo kvalifikacij4;

24.2.6. dometis kiekvienu mokiniu, tirti ir analizuoti individualias ugdytinio ypatybes,

rezultatus, paLangE, psichologinius raidos ypatumus, kartu su Seima padeti jam iveikti ugdymosi,

mokymosi bei socializacijos sunkumus;

24.2-7. nuolat informuoti tdvus ir kitus teisetus vaiko atstovus apie vaiko mokym4si,

lankomum4 bei elgesi, paskatinimus ar nuobaudas;

24.2.8. dalyvauti Mokyklos popamokiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja

aukletiniai; padeti jiems pasirengti Sventems, konkursams; renginiq metu atsakyti ,rZ mokiniq

saugum4 (atskiru Mokyklos sprendimu, atskirais atvejais mokinius gali priLinreti dalykq mokytojai

ar kiti paskirti pedagogai);
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24.2.9. tvarkyti grupes dokumentacij 4:

24-2-9-1. parengti grupes aukletojo metini veiklos plan4, deranti su Mokyklos tikslais

ir uZdaviniais (iki rugsejo l5 d.);

24.2.9.2. tvarkyti mokiniq bylas;

24.2-9.3. vykdyi funkcijas, numatytas Mokiniq lankomumo apskaitos ir
mokyklos nelankymo prevencijos tvarkoje, patvirtintoj e 2016 m. balandLio 20 d. direktoriaus

isakymu Nr. V1-40. Palaikyti ry5ius su VGK;

24.2.9.4. paruo5ti informacij4 mokyklos sekretorei apie iSvykstandiq mokiniq

mokymosi rezultatus, kontroliuoti mokiniq atsiskaitym4 su mokykla (biblioteka,

bendrabudiu, mokinio paZymejimas ir kt.);

24.2.9.5. padeti savo aukletiniams 11-12 klasese susidaryti individualius ugdymo(si)

planus. Sekti, fiksuoti, informuoti gimnazijos skyriaus vedej4 apie mokiniq pasirinkimq

pasikeitimus;

24-2-9.6. vykdyti funkcijas, numatytas Ankstesnio mokymosi pasiekimq uZskaitos

tvarkos apraSe, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2014 m. rugsejo 23 d. isakymu Nr. VI-99;

24.2-9.7 . dalyvauti grupes aukletoiq metodines grupes veikloje;

24.2.9.8. bendradarbiauti su socialiniu pedagogu ir psicholo gu orgarizuojant socialing

veikl4;

24.2-9.9. organizuoti (ne maZiau kaip vien4 per metus) grupes tevq susirinkimus,

itraukti tevus i grupes problemq sprendim4, ekskursijq, popamokiniq renginiq orgarizavimq;

24.2.9.10. informuoti grupeje dirbandius mokytojus apie vaikq individualius

gebejimus, psichologinius ypatumus, sveikatos b[klg, iSkilusias problemas ir kartu aptarti ugdymo

turinio organizavim4;

24.2.9.11. kiekvienq mokslo metq pirmqj4 savaitg pasira5ytinai supaZindinti savo

grupes mokinius su Mokiniq elgesio taisyklemis, Smurto bei patydiq prevencijos ir intervencijos

tvarka;

24.2.9.12. kiekvienq mokslo metq pirmomis dienomis patikslinti grupes mokiniq

s4ra54, per rugsejo menesi uZpildyti informacij4 apie mokinius ir tevus elektroniniame dienyne.

Kiekvien4 savaitg pildyti elektroniniame dienyne puslapius: klasiq aukletojq veiklos, darbas su

klase. Rengti ataskaitas, kuriq pra5o Mokyklos administracija;

24.2.9.13. kart4 per menesi ra5tu informuoti aukletiniq tevus (globejus), kurie neturi

galimybes naudotis elektroniniu dienynu, apie mokiniq mokymosi pasiekimus ir lankomum4;

24 -2.9.1 4. tarpininkauti sudarant mokymosi sutartis;

24.2.9 .1 5. dalyvauti mokiniq paveZej imo dokumentq tvarkyme;
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24.2.9.16. dalyvauti apgyvendinant (esant reikalui) mokini bendrabutyje, dometis jo
elgesiu ten gyvenant;

24.2.9.I7. bendradarbiauti su mokyklos visuomends sveikatos prieZiuros specialistu,

kuno kulturos mokytojais, sekti mokiniq sveikatos bflklg, pildydami elektroniniame dienyne

informacij4 apie mokiniq sveikat4, uZtikdnti, kad aukletiniai kasmet iki rugsejo 15 d. profilakti5kai

pasitikrintq sveikat4;

24.2.9.18. vesti grupiq valandeles;

24.3 . aukletoj o atsakomybe :

24.3.1. grupes aukletojas atsako uZ reikalavimq, pareigybiniq funkcijq kokybiSk4

vykdym4 ir atlikim4;

24.3.2. uZ elgesi, neatitinkanti pedagogines etikos normq, grupes aukletojas gali bfti
baudLiamas admini stracinemi s nuobaudomi s arba pasalinamas i s parei gq ;

24.3.3. uZ nepriekai5ting4 grupes aukletojo pareigq atlikim4 grupes aukletojas gali brlti

skatinamas pagal mokykloje galiojandi4 Moky.tojq skatinimo tvark4.

25. Bendrabuiio administratoriaus teisds, pareigos ir atsakomyb6:

25 .l . or ganizuoti mokiniq apgyvendinim4 bendrabutyj e ;

25.2. organizuoti darb4 su bendrabudio darbuotojais, sudaryti budejimo grafikus;

25.3. vesti materialiniq vertybiq apskait4 ir kontrolg;

25.4. reikalauti bendrabutyje gyvenandiq gyventojq ir mokinir4, kad laikyqsi

bendrabudio darbo tvarkos taisykliq;

25. 5. bendrabuiio administratorius atsako ui:

25 . 5 . l. bendrabudio darbuotoj q kokybi 5k q darb E;

25.5.2. mokiniq saugum4 ir savalaiki i5ejim4 iuZsiemimus Mokykloje;

25.5.2. auklejamEji ir kovos su kvai5alais prevencini darb4;

25 .5 .3 . ger4 psichologini klimat4 su darbuotoj ais ir mokiniais bendrabutyj e.

26. Bendrabuiio aukl6tojo teis6s, pareigos ir atsakomybO:

26.1. organizuoti mokiniq uZimtum4, sukurti palankq psichologini klimat4;

26.2. planuoti gyvenandiq mokiniq ugdom4j4 veikl4;

26.3 . kurti gyvenandiq mokiniq ugdomqj 4 aplink4, pasirinkti priemones;

26.4. koor dinuoti bendrabutyj e gyvenandiq mokiniq tarybos darbq;

26.5.bendrauti su grupiq aukletojais, mokyojais, mokyklos administracija, socialiniu

pedagogu, psichologu, ieskant efektyviq galimybiq sprendZiant mokiniq socialines-pedagogines

problemas;

26.6. bendrabuiio aukletoj o teises :

26.6.1. pasirinkti pedagogines veiklos metodus ir formas;
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26.6.2. gauti informacing, konsultacing, metoding pagalb4 i5 socialinio pedagogo,

psichologo, sveikatos prieZiuros specialisto, administracij os, grupes aukletojq;

26.7. bendrabuiio aukletojas atsako ui:

26.7 .I. patiketq materialiniq vertybiq saugum4;

26.7.2. savo darbo kokybg;

26.7 .3.laikym4si Mokyklos vidaus, darbo tvarkos taisyktiq.

27. Mokyklos aptarnaujaniio personalo teisds ir pareigos:

27.I. Mokyklos aptarnaujantis personalas privalo dirbti dorai ir sqZiningai,laikytis

vidaus darbo tvarkos, darbo drausmds (nustatltos darbo laiko trukmes) reikalavimq, vis4 darbo

laik4 skirti na5iam darbui, neuZsiimti pa5aline veikla darbo metu;

27 .2. pavest4 darbq atlikti kvalifikuotai, laiku ir kokybi5kai;

27.3. vykdy'ti pareigybiq apraSymuose nurodytas funkcijas ir reikalavimus, taip pat

Mokyklos direktoriaus pavedimus (Zodinius nurodymus) susijusius su darbinirl frmkcijq (pareigq)

atlikimu;

27 .4. savo elgesiu ir kitais b[dais neZeminti Mokyklos vardo;

27.5. Gerbti kiekvien4 Zmogq, ugdyti asmenybg, puoselej4 savitum4.

28. Mokyklos darbuotojai turi teisg:

28.1. i saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas;

28.2. i atostogas, socialines, profesines bei kitas garantijas;

28.3. gauti darbo uZmokesti Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta

tvarka;

28.4.kelti kvalifikacij4, bUti atestuotas ir iglti kvalifikacing kategorij4;

28.5. reikalauti, kad butq tinkamai frengta jo darbo vieta, suteiktos reikalingos darbo

priemones (irankiai).

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

29. Mokyklos darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatytas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2017 m. birZelio 21 d. nutarimu

Nr. 496 ,,Darbo laiko reZimas Valstybes ir savivaldybiq imonese, istaigose i organizacijose

nustatymo apra5as".

30. Mokyklos darbuotojams nustatytas darbo laikas pagal Mokyklos direktoriaus

patvirlint4 darbo laiko grafik4 ir tarifikacij4. Svendiq dienq i5vakarese darbo laikas sutrumpinamas

viena valanda, dirbantiems pagal slenkanti darbo grafik4 Svendiq dienos apmokamos dvigubai.

31. Visi darbuotojai privalo laikytis Mokyklos nustatyto darbo laiko reZimo.
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32. Darbrotojai, palikdami Mokykl4 darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo

tiesiogini vadov4 ir nurody'ti i5vykimo tiksl4 bei trukmg. Noredami i5vykti ne darbo tikslais,

darbuotoj ai turi gauti administracij os leidim4.

33. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti i darb4, apie tai

nedelsdami turi informuoti savo tiesiogini vadov4 ir nurodyti velavimo ar neatvykimo prieZastis.

Jeigu darbuotojai apie savo neatvykim4 del tam tikry prieZasdiq negali pranesti patys, tai gali

padaryti kiti asmenys.

V. ATOSTOGOS

34. Kasmetiniq atostogq suteikimo tvark4 reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas. Atostogos Mokykloje skiriamos pagal direktoriaus isakymu patvirtint4 grafikE arba

atskiru isakymu.

35. Ui kiekvienus darbo metus kasmetines atostogos suteikiamos tais padiais darbo

metais. Mokytojams kasmetinds atostogos suteikiamos ir mokiniq atostogq metu.

36. UZ pirmuosius darbo metus kasmetines atostogos paprastai suteikiamos po Se5iq

menesiq nepertraukiamojo darbo Mokykloje. UZ antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetines

atostogos suteikiamos bet kuriuo metq laiku pagal kasmetiniq atostogq suteikimo grafik4.

37. Mokytojams, pirmaisiais darbo metais, kasmetines atostogos suteikiamos mokiniq

vasaros atostogq metu, nepaisant to, kada Sie mokytojai pradejo dirbti toje Mokykloje.

38. Darbuotojo pageidavimu kasmetines atostogos gali bfti suteikiamos dalimis

Viena i5 kasmetiniq atostogq daliq negali btiti trumpesne kaip 10 darbo dienq.

39. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutarti, gali tureti ne tik kasmetines, bet ir

tikslines atostogas: ne5tumo ir gimdymo, tdvystes, vaiko prieZiflros, mokymosi, nemokamas,

pailgintas, papildomas ato sto gas.

Yr. DARBUOTOJU DARBO UZMOKESTTS

40. Mokyojai ir kiti darbuotojai turi teisg gauti atlyginim4 uZ darbqpagal jq atliekamo

darbo apimti, sudetingumq, pagal jq i5silavinim4, darbo staiq bei kitus, Lietuvos Respublikos

istatymuose nustatytus kriterijus, tadiau darbo uZmokestis neturi bfti maZesnis uZ Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nustatytqji minimalq darbo uZmokesti. Salys negali nustatyti tokiq darbo

s4lygq, kurios pablogintq darbuotojo padeti palyginus su ta, kuri4 nustato Lietuvos Respublikos

istatymai.
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41. Darbo uZmokestis yra atlyginimas uZ darbE, darbuotojo atliekam4 pagal darbo

sutarti. Pedagoginiams darbuotojams darbo uZmokestis mokamas vadovaujantis Mokyklos

tarifiniais s4ra5ais, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius kiekvienq metq rugsejo I d.

42. Konkret[s valandiniai tarifiniai atlygiai, menesines algos, kitos darbo apmokejimo

formos ir s4lygos, darbo norrnos nustatomos darbo sutartyse.

43. Darbo uZmokestis mokamas ne rediau kaip du kartus per menesi, o jeigu yra

darbuotoj o ra5ti5kas pra5ymas - kart4per menesi.

44. Paplldomas darbo uZmokestis, premijos, priedai prie atlyginimo, atlygis uZ

papildomai pavestas uZduotis mokami vadovauj antis direktoriaus isakymais.

45. Darbuotoj1 atleidZiant iS darbo, visas jam priklausandias darbo uZmokesdio sumas

i5mokamos ne veliau kaip atleidimo i5 darbo dien4, nebent Salys susitaria, kad su darbuotoju bus

atsiskaityta ne veliau kaip per desimt dienq.

46. Darbuotojui mirus, jam priklausantis darbo uZmokestis ir kitos sumos i5mokamos

mirusiojo Seimos nariams arba tiems asmenims, kurie ji laidojo - ne veliau kaip per tris dienas

pri stadius mirtie s fakt4 patvirlinanti dokument4.

47. Duomenys apie darbuotojo darbo uZmokesti teikiami ar skelbiami tik fstatymq
nustatytais atvej ais arba darbuotojo sutikimu.

48. Darbuotojo reikalavimu Mokykla privalo i5duoti palymq apie darb4 toje

darbovieteje, nurodydamas darbuotojo pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo uZmokesdio dydi ir
sumoketq mokesdiq bei valstybinio socialinio draudimo imokq dydi, atleidimo i5 darbo prieZasti.

49. Darbuotojo dirbtas valandos fiksuojamos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose. UZ

jq tikslq ir savalaik! pildym4 atsako direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas (-ai).

50. Darbuotojq darbo uZmokestis yra skaidiuojamas vadovaujantis pagal Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo 2017 m. sausio 17 d.

istatymo Nr. XIII-198 apra5o 1,2 3,4, 5 piedq.

51. Darbo apmokdjimo sistema:

51.1. MolEklos darbuotojq darbo uZmokest! sudaro:

51.1.1. pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji

dalis);

51.1.2.priemokos;

51.1.3. mokejimas tL darbq poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini

darbq, budejim4 ir esant nukrypimams nuo nonnaliq darbo s4lygq;

51.1.4. premijos;

5 1.2. Molryklos darbuotojq pareigtbes yra keturiry lygit4:
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5L.2-1. A lygio pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip aukstasis

iSsilavinimas;

51.2-2. A1 lygio pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip aukStasis

universitetinis i5silavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu;

51.2.3. A2 lygio pareigybes, kurioms brltinas ne Zemesnis kaip aukstasis

universitetinis i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba

aukStasis koleginis iSsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jarn prilygintu

iSsilavinimu;

51.2.4. B lygio - pareigybes, kurioms b[tinas ne Zemesnis kaip auk5tesnysis

i5silavinimas ar specialusis vidurinis issilavinimas, igyti iki 1995 metq;

51.2.5. C lygio - pareigybds, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidurinis i$silavinimas

ir (ar) igyta profesine kvalifikaclja;

51.2-6. D lygio pareigybes, kurioms netaikomi iSsilavinimo ar profesines

kvalifikacij os reikalavimai ;

5 1.3. Mokyklos darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:

51.3.1. biudZetiniq istaigq vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A
lygiui, atsiZvelgiant I butin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;

51.3.2. strukturiniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes

priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant i bUtin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;

51.3.3. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant i
butin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;

51.3.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;

51.3.5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai);

51.4. pareigines algos pastoviosios dalies nustatymas:

51.4.1. Mokyklos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis

nustatoma pareigines algos koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines

algos baziniam dydZiui (pareigines algos bazinis dydis nustatomas istatymu). Pareigines algos

pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkam4 pareigines algos koeficient4 dauginant iS pareigines

algos bazinio dydZio;

5l-4-2. Mokyklos direktoriui, pavaduotojams atlyginimas skaidiuojamas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes26 d. nutarimu Nr. 598 ,,Del

Vie5qiq fstaigq, kuriq savininke yra valstybe arba kai valstybe turi daugum4 balsq visuotiniame

dalininku susirinkime, vador,rl, jq pavaduotojq ir vyr. buhalteriq darbo apmokejimo".
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51.4.2. Mokyklos mokyojq, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, pagalbos

mokiniui specialistq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal 5 pried4, atsiZvelgiant i
pedagogo darbo staZq, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4;

51.4.3. Mokyklos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis

nustatoma pagal ApraSo 2, 3 priedq, atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri

apskaidiuojama sumuojant laikotatpius, kai buvo dirbamas analogi5kas pareigybes apraSyme

nustatytam tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogi5kos pareigybes

apra5yme nustatytoms funkcij os;

51.4.4. darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mdnesines

algos dydZio;

51.4.5. Pareigybiq s4ra5ai derinami su Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministerija, o didZiausi4leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq darbo

uZmokesti i5 valstybes biudZeto, pareigybiq skaidiq tvirtina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir sporto ministerija;

51.5. pareigines algos kintamoji dalis:

51.5.1. konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal Mokyklos darbo

apmokejimo sistem4 nustato Mokyklos direktorius, o Mokyklos direktoriui, ivertinus jo praejusiq

metq veikl4, - Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija;

51.5.2. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso

nuo praejusiq metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatltas metines uZduotis, siektinus

rezultatus ir jq vertinimo rodiklius, iSskyrus ApraSo 27 punkte nurodytus atvejus;

51.5.3. Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali btti nustatyta

priemimo i darb4 metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij q ir jam keliamus

uZdavinius, tadiau ne didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip

vieneriems metams:

51.5.4. darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma;

51.5.5. mokytojq, pagalbos mokyojui specialistq, ugdym4 organizuojandiq skyriq

vedejq pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma;

51.6. priemokos:

51.6.1. priemokos uZ papildom4 darbo kruvf, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant

pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas nevirsijant nustatytos darbo laiko trukmes, ar tZ
papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme vykdymq gali siekti iki 30

procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Priemokq ir pareigines algos kintamosios

dalies suma negali vir5yti 60 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydLio;
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5I.6.2. mokejimas tZ darbq poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virsvalandini

darbq, budejim4 ir esant nukrypimams nuo nornaliq darbo s4lygq:

51.6.3. uZ darbEpoilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darbq, budejim4

ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo s4lygrl Mokyklos darbuotoiams mokama Lietuvos

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;

51.7. premijos:

51.7.1. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali buti

skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias mokyklos veiklai uZduotis. Taip pat ne

daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali buti skiriamos premijos, ivertinus labai gerai Mokyklos

darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4. Premijos negali vir5yti darbuotojui nustatltos

pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Jos skiriamos nevir5ijant Mokyklai darbo uZmokesdio

skirtq le5q;

5 1.8. materialin1s pasalpos :

51.8.1 . Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine bukle tapo sunki del jq padiq ligos,

Seimos nariq (sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers

(iseseres), taip pat i5laikytiniq, kuriq globeju ar rlpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties,

stichines nelaimes ar turto netekimo, jeigu yra gimnazijos darbuotojo ra5ytinis praSymas ir pateikti

atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali blti skiriama iki I minimalios menesines

algos dydZio materialine paSalpa i5 mokyklai skirtq leSq;

51.8.2. mirus Mokyklos darbuotojui, jo Seimos nariams i5 mokyklos skirtq le5q gali

b[ti i5mokama iki 1 minimalios menesines algos dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos

nariq ra5ytinis pra5ymas ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai;

51.8.3. mokyklos darbuotojui materialing paialp4 skiria Mokyklos direktorius

isakymu i5 Mokyklos socialinei paramai skirtq asignavimq;

5 1. 9. darbuotoj4 skatinimas :

51.9.1. darbuotojams, kurie pasiekia darbe auk5tq darbo rczultab4, taikomos

paskatinimo priemonOs :

51.9.1.1. padeka;

5 1.9. 1.2. premijavimas.

VII. BENDRIEJI VIDAUS TYARKOS REIKALAVIMAI

52. Darbuotojai privalo:

52.1. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio ar jo igalioto asmens pavest4 darbE; laiku ir
kruopsdiai atlikti darbus, nurody.tus pareiginiuose nuostatuose ar uZduotyje;
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52.2.laik1,tis saugos ir sveikatos instrukcijq, asmens higienos, prie5gaisrinds saugos

reikalavimq, su kuriais jie supaZindinami pasira5ytinai prie5 pradedant darb4;

52.3.baigus darb4, palikti tvarkingE darbo viet4, iSjungti elektr4, uZrakinti patalpas;

52.4. racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transport4, elektros energij4 ir

kitus materialinius Mokyklos iSteklius;

52.5. tLtlkrinti, kad jq darbo vietoje pa5aliniai asmenys butq tik darbuotojui esant.

53. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi blti Svaru ir tvarkinga.

54. Darbuotojams draudZiama darbo metu darbo vietoje ar po darbo vartoti

alkoholinius gdrimus, blti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniq ar toksiniq medZiagq.

55. Kabineto raktus gali tureti tik tie darbuotojai, kurie betarpi5kai jame dirba.

Perduoti raktus kitiems asmenims draudliama, i5skyrus atvejus, kada tai daryti nurodo padalinio

vadovas arba Mokyklos direktorius. Vien4 komplekt4 raktq nuo visq patalpq turi tureti tq patalpq

valytojas.

56. Mokyklos elektroniniais ry5iais, programine iranga, kanceliarinemis ir kitomis

priemonemis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. DraudZiama leisti

pa5aliniams asmenims naudotis Mokyklos elektroniniais rySiais, programine iranga, kanceliarinemis

ir kitomis priemonemis.

57. Remonto, sandeliavimo patalpose ir koridoriuose turi brlti gaisro gesinimo

priemones. Negalima uZkrauti priejimq prie gaisro gesinimo priemoniq ir elektros paskirstymo

spintq.

58. Mokyklos administracija gali organizuoti mokiniq asmens higienos profilaktik4.

YIII. INFORMACIJOS TEIKIMAS IT PRIEMONEMIS

59. Darbuotojas internetu gali naudotis tik darbo funkcijoms atlikti bei kvalifrkacijai

kelti. Interneto naudojimas asmeniniais tikslais galimas tik tuo atveju, jeigu tai yra daroma laisvu

nuo darbo laiku ir neturi itakos darbo kokybei ar darbuotojo atliekamoms funkcijoms.

60. Mokyklos vadovai, itarg piktnaudZiavimo internetu galimybg, turi teisg imtis

kontroles priemoniq stebeti darbuotojq elgsen4 intemete: fiksuoti ir kontroliuoti prisijungimo prie

asmeniniq paskyrq ar nedarbines veiklos fakt4.

61. Darbuotojui pradejus dirbti mokykloje suteikiama darbine el. pa5to paskyra

(vardas.par.,arde@rnazeikiupm.lt ), o i5ejus i5 darbo, ji panaikinama.

62. Dokumentai i5siqsti i5 paskyros info@mazeikiupm.lt , laikomi oficialiais

dokumentais. Tokiame dokumente ira5yta Lyma ,,Ziniai* ar ,,Vykdyti" - turi galiqir yra vykdoma.
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63. Darbinis el. pa5tas info@mazeikiupm.lt turi buti ijungtas vis4 darbo laik4 ir
tikrinama gauta informacij a.

64. Pamokq bei susirinkimq metq telefonas arba jo garsas turi b[ti i5jungtas. Darbo

metu negalima piktnaudiiauti asmeniniais telefoniniais skambudiais - atsiliepti bei skambinti darbo

metu galima tik svarbiais asmeniniais klausimais.

IX. DARBO ETIKA

65. Mokyklos darbuotojai turi vadovautis Mokyklos darbuotojq etikos kodeksu,

laikyis bendry Svatos, higienos ir tvarkos taisykliq, deveti tinkamus drabuZius, padeti

bendradarbiams, tausoti imones turt4.

X. ELGESIO REIKALAVIMAI

66. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja mokykl4.

67. Mokykloje turi buti vengiama triuk5mo, palaikoma dalykine darbo atmosfera,

darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais.

68. Darbuotojams darbo metu draudZiamavartoti necenzlrinius ZodZius ir posakius.

69.DraudLiama rukyti mokyklos, bendrabudio patalpose ir mokyklos teritorijoje.

xI. DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

70. Darbuotojui, paZeidusiam Sias taisykles, taikoma drausmine atsakomybe pagal

Lietuvos Respublikos Darbo kodeks4.

7I. UZ Mokyklai padaryt4 materialing Zalq darbuotojai traukiami materialinei

atsakomybei.

T2.PrieZastis nutraukti darbo sutarti gali blti:

72. 1. SiurkStus darbuotojo pareigq paZeidimas;

72.2. per paskutinius dvylika menesiq darbuotojo padarytas antras toks pat darbo

pareigq paZeidimas.

xII. DARBUOTOJU ATSTOVAVIMAS

73. Darbuotojq atstovais Mokykloje laikomos Jungtines Naftininkq ir Svietimo

darbuotojq susivienij imo profesiniq sqjungq atstovybes.
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XIII. MOKYKLOS TARYBA

74. Auk5diausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokyklos darbuotojq

bendruomenei, dalininkams ir mokiniams bei jr+ tevams, Jos nutarimai neturi prie5tarauti teises

aktams, mokyklos veiklos tikslams ir jo istatams.

74.1. Mokyklos darbuotojai i taryb4 renkami visuotiniame susirinkime. Mokyklos

direktorius pagal pareigas yra tarybos narys. UZ savo veikl4 mokyklos taryba atsiskaito j4

rinkusiems bendmomenes nariams. Tarybos pirmininko kadencija yra trys metai.

xrv. MOKYTOJU TARYBA

75. Mokl'tojq taryba yra nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojq profesiniams

bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

75.1. Moky'tojq taryba sudaro mokyklos vadovybe, visi mokyklos dirbantys mokytojai,

sveikatos prieZifiros specialiste, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese

dalyvauj antys asmenis.

xv. MoKrNru TARYBA

76. Mokiniq taryba - nuolat veikianti mokiniq savivaldos institucija, turinti savo

nuostatus. Atstovai renkami mokiniq konferencij oj e.

XVI. BIBLIOTEKU IR SKAITYKLU DARBO ORGANIZAVIMAS

77. Bibliotekq ir skaityklq darbas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos

bibliotekq istatym4, 1995-06-06, Nr.1-920 (aktuali redakcija nuo 2013-12-31).

XV[. MOKINIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

78. Mokiniai i mokykl4 priimami pagal Svietimo, mokslo ministerijos patvirtintus,

mokiniq priemimo reglamentuojandius dokumentus. Mokyis priimami ne jaunesni kaip 14 metq

amZiaus asmenys.

78.1. Mokiniq priemim4 i formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai

kvalifikacijai igyti organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro igaliota
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institucija - Lietuvos auk5tqjq mokyklq asociacija bendrajam priemimui organizuoti (Toliau -
LAMA BPO).

78.2. Stoj andiqi q registracija, pra5ymq priimti moky.tis pagal pro gramas teikimas,

konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priemimo vykdym4 teikiamas LAMA BPO interneto

svetaines rvrvrv. l;rmabF:qt. lt internetinej e svetainej e.

79. Mokiniq teisOs ir pareigos:

79.l. mokinitl teisds:

79.I.2. gauti mokymo programq registre nustatyt4 ir mokymo sutartyje numat1.t4

profesini iSsilavinim4;

79.1.3. igyti bendr4ji pagrindini, vidurini ir profesini iSsilavinim4;

79.1.4- pagal savo gebejimus ir poreikius mokytis mokykloje, savaranki5kai mokytis ir

igyti valstybinius standartus atitinkanti i5silavinim4, kvalifikacij 4;

79.1.5. mokytis higienos reikalavimus atitinkandioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje,

del sveikatos b[kles arba del kitq labai svarbiq prieZasdiq gauti akademines atostogas;

I 9 .l .6. naudotis gyvenamuoju plotu Mokyklos bendrabutyj e;

79.1.7. teises aktq nustatyta tvarka gauti stipendij4;

79.1.8. naudotis Mokyklos biblioteka, skaitykla, sporto ir aktq salemis, kabinetais ir

laboratorijomis, mokymo priemondmis, kitomis mokymui skirtomis patalpomis, inventoriumi ir
turtu;

79.1.9. gauti socialing param4, jei jos negali jam suteikti tevai (globejai, rtrpintojai);

79.1.10. moky'tis savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai

saugioje aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandius mokymosi krtrviir darbo viet4;

79.1.11. i ne5aliSk4 mokymosi pasiekimq ivertinim4;

79.I.2. dalyvauti Mokyklos savivaldoje, dometis ir puoseleti tautos tradicijas ir
paprodius, kelti savo kultUros lygi, ugdyti pilieting brand4, turiningai leisti laisvalaiki;

79.1.13. esant poreikiui, gauti pedagoging, psichologing, socialing pedagoging,

sveikato s prieZitro s p agalbq;

79.1.14. istatymq nustatyta tvarka ginti savo teises;

7 9. 2. mokini4 pareigos :

79.2.1. sudarius profesinio mokymo sutarti laikytis visq jos s4lygq, nuostatq ir
Mokyklos vidaus tvark4 reglamentuojandiq dokumentq reikalavimq, bendrabutyje gyvenantiems

mokiniams - laikytis bendrabudio vidaus tvarkos taisykliq;

79.2.2. stropiai mokyis, lavinti gebejimus, s4Ziningai atlikti skirtas uZduotis, tureti

visas mokymuisi bUtinas priemones, plesti kulturinius interesus;
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79.2.3. gerbti mokytojus, mokinius ir kitus Mokyklos bendruomends narius, nepaZeisti

jq teisiq ir teisetq interesq, gerbti mokyklos svedius, deramai atstovauti savo Mokykl4 viesajame

gyvenime;

79.2.4. puoseleti emoci5kai saugi4 mokymosi aplink4 Mokykloje. Pastebejus bet

kokias smurto ar patydiq aprai5kas, nedelsiant reaguoti ir jas stabdyti bei t4 padiq dien4 apie ivyki
informuoti grupes aukletoj4 arba socialini pedagog4;

79.2.5. tausoti Mokyklos turt4, uZ Mokyklai padarytq ZalE atsakyti istatymq nustatyta

tvarka;

79.2.6. pamokas atvykti laiku, pasiruo5us, nepraleisti jq be pateisinamos prieZasties;

79.2.7 . i Mokykl4 ateiti tvarkingai apsirengus, sporting aprang4 galima vilketi tik kuno

kulturos pamokose bei sportiniq renginiq metu. Patalpose draudZiama deveti vir5utinius rtbus,
galvos apdangalus;

79.2.8. pasitikrinti sveikat4 ir pristatyti medicining palymE(forma Nr. 027-lla) grupes

aukletojui kasmet mokslo metq pradZioje iki rugsejo l5 d.;

79.2.9. kuno kulturos pamokose bei spoftinese varZybose vilketi sportine apralga;

79.2.10. tureti mokinio paZymejim+ ir ji pateikti papra5ius mokytojams, Mokyklos

budetoj ams, Mokyklos vadovams;

79.2.11. sveikintis su visais mokytojais, Mokyklos darbuotojais ir Mokyklos svediais;

19.2-12. jei yra pakviesti, atvykti i vaiko geroves komisijos posedi;

79.2.13. i5vykstant i5 Mokyklos gr4zinti Mokyklai mokinio paZymejim4, i5 Mokyklos

bibliotekos paimtas knygas ir kt.;

79.2.14. kulturingai elgtis pamokq, pertraukq, renginiq ir ekskursijq metu,

nesmurtauti, nesitydioti, nereketuoti kitq mokiniq. Netinkamai pasielgus, bus taikomos

,,Rekomendacijose del poveikio priemoniq taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams"

(patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjudio 28 d. fsakymu Nr.

V-1268) numatytos poveikio priemonds (ugdymosi vietos pakeitimas, daiktq patikrinimas,

Mokyklos vadovo ar jo igalioto atstovo i5kvietimas, kiti pagristi fiziniaiveiksmai).

7 9. 3. mokiniams draudZiama :

79.3.1. pertraukq ar pamokq metu savavali5kai pasi5alinti i5 Mokyklos teritorijos (tuo

atveju Mokykla neatsako uZ mokiniq saugum4);

79.3.2. pamokq metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis

priemondmis, nesusijusiomis su mokyrno procesu ir trukdandiomis darbui pamokoje; jei mokinys

turi mobilqii telefon4, prie5 pamok4 ar rengini privalo ji i5jungti arba ijungti begarsi reZimq;

79.3.3. atsine5ti i Mokykl4 mokymo procesui nereikalingq daiktq (pavyzdLiui, kortq,

dujq balioneliq, pirotechnikos medliagt4, ginklq ir kt.), tokie daiktai paimami ir grphinami tevams;
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79'3'4. r[kyti mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose, tureti tabako ir elektroniniq
cigarediq;

79'3'5. vartoti, tureti ar platinti alkoholinius gerimus, narkotines bei kitas
svaiginandi4sias medZiagas, ateiti i Mokykl4 apsvaigusiam;

79.3-6- vartoti energinius gerimus bei jq tureti ar kitaip perduoti Mokykloje ir jos
teritorijoje.

79.3.7 . vartoti necenzDrinius ZodZius;

7 9.3.8. Laisti azartinius Zaidimus;

79'3'9. filmuoti mokytojus, bendramokslius ar kitus Mokyklos bendruomenes narius
be jq sutikimo;

79'3'10. pamokq metu kramtyti kramtom4iq gum4, valgyti, uZsiimti mokyrnosi
procesui trukdandiais pa5aliniais darbais;

79.3.11. kviesti i Mokykl4 pa5alinius asmenis.

7 9. 4. mokinitl nuobaudos :

79.4-1. uZ mokiniq elgesio taisykliq nesilaikym4 mokiniai svarstomi Vaiko gerovds

komisijoje arba Mokyojq tarybos posedyje;

79.4-2. uZ mokiniq elgesio taisykliq nesilaikym E galibuti pareikstas Zodinis ispejimas,
pastaba, papeikimas arba paSalinimas iS mokyklos.

XV[I. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Sios Taisykles galioja nuo jq patvirtinimo dienos visiems Mokyklos darbuotojams.

75. Mokyklos vidaus tvarkos taisykles gali bfti keidiamos, papildomos, keidiantis

istatymams, keidiant Mokyklos darbo organizavimEarbareorganizuojant MokyklE.

76. Sios taisykles yra skelbiamos vie5ai.

77. Vidaus tvark4 reglamentuoja ir kiti Mokyklos direktoriaus isakymai, taisykles,
tvarkos, pareigybiq aprasymai, kurie nustato ir kitas darbuotoiq pareigas.

SUDERINTA
MaZeikiq politechnikos mokyklo s

bendruomenes susirinkimo posedLio20Ig m. sausio 16 d.
protokolo Nr. V4-1


