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DARBO TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop$elio-darZelio ,,AtZalynas" (toliau - Lop5elis-darZelis), kodas 190433988,

darbo tvarkos iaisykles (toliau - Taisykles) - tai norminis teirsds aktas, nustatantis Lop5elio-datLelio

darbo tvark4 ir reglamentuojantis darbuotojq santykius darbe'

2. Taisykfus reglamentuoja istaigos darbo tvark4, kurios tikslas - daryti itak4 Lop5elio-

darLelio darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, elgesiuLi, uZtikrinti geresni LopSelio-datLeIio

veiklos organizaiim4, racionaiq aarUo laiko, Zmogi5kqjq ir materialiqiq i5tekliq panaudojim4 bei

darbo drausmg, narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq vartojimo prevencij4'

:. fopSelio -dar1eiio veikla grindLiama Vaiko Teisiq Konvencija, Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvosi Respublikos Svietimo ir Mokslo

ministerijos, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos minir;terijos, Klaipedos miesto savivaldybes

administiacijos, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus priimtais

norminiais uktuir, isakymais, nutarimais bei kitais Lop5elio-darLelio veikl4 reglamentuojandiais

dokumentais.
4. Sios Taisykles yra privalomos visiems Lop5elyje-darLelyie dirbantiems darbuotojams ir

taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti

teises aktai.
5. UZ Lop5elio-darZelio Taisykliq igyvendinim4 atsako fstaigos vadovas.

II SKYRIUS

KOMUNTKACIJA, INFORMACIJOS TEIKIMAS, DARBI]OTOJU INFORMAVIMAS'

NEDISKRIMINAVIMAS,ASMENSDUOMEINVAPSAUGA

6. Darbdavys ir darbuotojai igyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas privalo sqLiningai,

bendradarbiaudami, nepiktnaudZiaudami teise.

7. Dzybdavys iidarbuotojai privalo vengti interesq konflikto ir siekti bendros geroves, darbo

santykiq darnios pletros ir abiejq Saliq teisetq interesq gynimo'- 
ti. larbdavys ir darbuoiojai privalo vieni kitiems laiku pranesti bet kokias aplinkybes,

galindias reiksmingai paveikti trYm4, vykdym4 ir nutraukim4. Informacija turi bflti

teisinga ir pateikiama Siose Tais s'

g. Darbuotojas, pasikeitus asmens du , per tris darbo dienas privalo apie

pasikeitimur; infoniuoti 
^ 

darbdavi. Pasikeitus faktinei gyverramajai vietai darbdavi privalo

informuoti ne veliau kaip kit4 darbo dien4.

10. Darbuotojo ir s perduoilami dokumentai (vietiniai teises aktai,

taisykles, nuostatai, prane ai, sutikimai, prie5taravimai, paai5kinimai ir pan.)

turi buti pateikiami raStu. cijos tinkamu pateikimu ra5tu laikomi tie atvejai,

kada duomenys perduodami iprastai naudojamomis informalciniq technologijq priemonemis

(elektroninirLr pa5trl mobiliaisiais irenginiais ir kt.) su s4lyga, kaLd asmeniniai dokumentai butq su

ur*.r* parssu skenuoti, kad btrtq imanoma nustatyti informacijos turini, jos pateikej4, pateikimo

fakt4 ir Iaik6, taip pat sudarytos galimybes j4 i5saugoti. Vienai i5 Saliq nurodZius pagristas abejones

del siq s4lygq buvimo, irodyti, kad jos buvo sudarytos, privalo darbdavys.
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11. Darbuotojai su istaigoje galiojandiais vietinio pobldZio teises aktais, darbdavio

nurodymais supaZindinami elektroniniu pa5tu, i5siundiant teises akt4 ar reikiam4 informacij4

elektroniniu lbrmatu, prilyginami ra5ti5kam susipaZinimui, jei teises akte nenurodyta kitaip.

12. Ui: darbuotojq, neturindiq prieigos prie elektroninio pa5to, supaZindinim4 su atsiqstais

teises aktais ar kita informacija atsakingas ra5tines administratorius.

13. Darbdavys privalo igyvendinti lydiq lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais

principus.
14. Darbdavys privalo gerbti darbuotojo teisg I privatq gyvenim4, uZtikrinti darbuotojo

asmens duomenq apsaugq, draudLiant pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims,

i5skyrus istatymuose nustatytus atvejus.

15. Vaizdo stebejimas ir garso ira5ymas darbo vietoje gali bUti vykdomas, kai del darbo

specifikos bUtina uZtikrinti vie5um4, asmeml, turto ar visuomenes saugum4, ir kitais atvejais,

i5skyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybq: ir mast4. Apie vaizdo stebejimo

ir garso ira5ym4 konlcedioje darbo vietoje informuojamavaizdiniu Zlmreniu matomoje vietoje.

16. Ziniasklaiidos atstovams informacij4 apie Lop5elio-darZelio veikl4 teikia tik Lop5elio-

darLelio direktorius arba direktoriaus paskirtas darbuotojas atstovauti Lop5elio-darZelio pozicij1

vie5oje erdveje.

III SKYRIUS

DARBUOTOJU IR UGDYTINIU SAUGA IR SVEIKATA, SMURTO IR PATVdIU
PREVENCIJA

lT.Darbdavys privalo:
17.I. uLtil<rinti visrl darbuotojq normali4, saugi4 ir sveik4 clarbo aplinkq, kurioje darbuotojas

ar jq grupe nepatirlrl prie5i5kq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, iLeidLiandiq veiksmq, kuriais

kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir oruma; fizini at psichologini asmens

neliediamum4 ar kur.iais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti ar sumenkinti;

17.2. imtisvisq bUtrinq priemoniq psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai uZtikrinti

ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologini smurl4 darbo aplirrkoje, suteikti;

17.3. organizuoti ir vykdyti saugq darbq, irengti tinkamas, saugias ir sveikatai

nekenksmingas dartro s41ygas, nustatytas Lietuvos Respublikosl darbuotojq saugos ir sveikatos

istatyme, kituose norminiuose teises aktuose.

1 8. Lop5elio-darZelio darbuotojas privalo:
18.1. pasitikrinti sveikat4 pries isidarbindamas, o dirbant - tikrintis periodi5kai pagal

patvirtint4 darbuotojq sveikatos pasitikrinimo grafik4. UZ darbuotojq sveikatos pasitikrinim4 laiku

atsakingas direktoriaus pavaduotoj as;

18.2. pugul nustatytus reikalavimus pradedamas dirbti ir po to sistemingai i5klausyti

pirmosios pagalbos ir higieniniq igUdziq kurs4. PaZymejimus, patvirtinandius privalomq Ziniq

igtj ime, pristatyti direktor:iaus pavaduotojui;
18.3. uZtikrinti smurto ir patydiq prevencij4, bes4lygi5kai vykdyti Smurto ir patydiq

prevencijos, intervencijos ir stebesenos vykdymo tvarkos apra5e, pareigybiq apra5ymuose, ugdymo

sutartyse ir kt. direkl.oriaus patvirlintuose dokumentuose reglamentuojamas funkcijas ir priemones;

18.4. nedelsiant informuoti direktoriq ar jo pavaduotojus apie situacij4 darbo vietose ar

kitose istaigos vietose, kuri, jq isitikinimu, gali kelti pavojq darbuotojq ar vaikq saugai ir sveikatai,

taip pat apie darbuotojq ar vaikq saugos ir sveikatos reikalavimq paZeidimus, kuriq patys paSalinti

negali.
D.lkimokyklinio ugdymo mokytojai, prie5mokyklinio urgdymo mokytojai privalo: nuolat

stebeti kiekvieno vaiko sveikatos buklg, daug demesio skiriant narujai atvykusiam vaikui adaptacijos

laikotarpiu . Draudliamos bet kokios fizinds, psichologines bausmes . DraudLiama priimti sergandius

ar (ir) iurindius uZkrediamqjq ligq poZymiq (kar5diuoja, skundrZiasi skausmu, viduriuoja, vemia,

kosi ir kt.) vaikus, taip pat sergandius pedikulioze. Po ligos vaikas gali btti priimtas i istaig4 tik
tevams (globejams, r[pinttojams) pateikus gydytojo palymE(formaNr.027-lla).
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20. Pedagogai, vaiko pagalbos specialistai tud buti susipaZing ir vadovautis darbe Lop5elio-

darZelio direktoriaus patvir:tintomis Siomis tvarkomis :

20.1. Pirmos pagalllos teikimo nelaimingq atsitikimq ir susirgimq metu tvarka;

20.2. Mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu,

br:onchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekonreirdacijas, vaistq

admini stravimo tvarlr'a;
20.3. Darbuotojq veiksmq, mokiniui susirgus ar patyrus traum4 istaigoje ir teisetrl vaiko

atstovq informavimo apie istaigoje patirt4 traum4 ar umq sveikatos sutrikdym4,tvarka;
20.4. Mokinir4 apZifiros del asmens higienos, pedikuliozes ir nieZq tvarka.

21. Darbuoto.jas turi teisg atsisaky.ti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai,taippat
dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nera apmokytas. Darbuol.ojo atsisakymas dirbti negali bffi
laikomas darbo paZeidimu.

22. Loplelio-darZelio direktoriaus patvirtinti darbuotojq ir ugdytiniq saugos ir sveikatos

vietiniai norminiai teises aktai ir kiti teises aktai, susijg su darbuotojq ir ugdytiniq sveikata ir sauga,

yra privalomi vykdyl.i visiems.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMO, PERKELIMO IR AT'LEIDIMO TVARKA

23. Darbuotojai i darb4 priimami, perkeliami I kitas pareigas, atleidLiami i5 pareigq

direktoriaus isakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu ir kitais Lietuvos

Respublikos norminriais teises aktais.

24. Asmenys, pretenduojantys eiti konkredias pareigas Lop5elyje-darlelyje, turi atitikti
bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus tos pareigybes apra5yme.

25. Su kiekvienu darbuotoju sudaromos darbo sutartys.

26. Darbo sutartis gali btti pakeista, papildyta arba nutraukta tik istatymq nustatyta tvarka ir
pagrindais, ivardintais Lietuvos Respublikos Darbo Kodekse.

27. Kiekvienam priimtam darbuotojui uZvedama asmens byla: darbuotojo iskaitos lapas,

i3silavinimo ir i5simokslinimo dokumentq kopijos, kvalilikacines kategorijos suteikimo

paZymejimq kopijos, paZymos apie darbo staLq, asmens tapatybg irodandiq dokumentq kopijos.

V SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

28. Lop5elio-darhelio darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais.

29. Lopselyje-darZelyje nustatyta penkiq darbo dienq savaite. Sestadieniai ir sekmadieniai

poilsio dienos.
30. Darbo savaites ir darbo dienos trukme:
30.1. direktoriui, <lirektoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui, dokumentq

koordinavimo specialistui, ra5tines administratoriui, sandelininkui, virejui, kiemsargiui,

darbininkams nustatoma I valandq darbo diena ir 40 valandq darbo savaite;

30.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojams,

neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojams nustatoma 36 valandq darbo savaite, i5 jq: 33

valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitg netiesioginiam darbui

(tai gali bflti darbq planavimas, programq rengimas, pasirengirnas veiklai, konsultacijos tevams

(globejams, rlpinto.jjams) ir pedagogams, darbas komisijose, darbo grupese ir kt.);

30.3. logopedui nustatoma2T valandq darbo savaitd, i!; j\: 22 valandos per savaitg skiriamos

tiesioginiam darbui su specialiqjq poreikiq vaikais ir 5 valandos per savaitg skiriamos

netiesioginiam darbui (tai gali b[ti darbq planavimas, kalbos ugdymo individualiq, pogrupiniq ir
grupiniq programq rengimas, pasirengimas pratyboms, pagalba pedagogams rengiant ugdymo
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programas, konsultacijos tevams (globejams, r[pintojams) ir pedagogams, darbas vaiko geroves

komisijoje ir kt.);
30.4. meninio ugdymo pedagogui nustatoma 26 valandt4 darbo savaite, i5 jq: 24 valandos

skiriamos tiesioginiarn darbui su vaikais, 2 valandos - metodinei veiklai (planavimui, pasiruo5imui

veikloms, koncertams, projektinei veiklai, dalyvavim4 darbo grupese ir kt.);
30.5. ikimokyklinio ugdymo mokytojo, priesmokyklinio ugdymo mokyojo, neformaliojo

(papildomo) ugdymo mokyojo, aukletojo padejejq darbo laikas skaidiuojamas pagal suminq darbo

laiko apskait4. Sumines darbo laiko apskaitos laikotarpis - vienas mdnuo. Tikslus darbo pradZios,

pabaigos laikas fiksuojamas darbo grafikuose.

31. Darbuotojq, dirbandiq papildomqdarbq, darbo dienos trukme negali virSyti 12 valandq, o

darbo savaites trukme negali vir5yti 60 valandq.
32. I)arbo pradLia 10,5 valandq darbo grupeje - 7.30 valandq, darbo

valand4;
33. Lop5elio-darlelio direktorius, darbuotojo praSymu gali suteikti

garantuojant vidutini darbo uZmokesti ir darbo vietq:
33.1. artimqjq giminaidiq (tevq, iteviq), vaikq (ivaikiq), broliq, seserq, seneliq ir

sutuoktinio, sutuoktinio tevq, vaikq (ivaikiq), broliq ir seserq mirties atveju - iki 3 dienq;
vaikaidiq,

34. I-op5elio-darZelio direktoriaus isakymu, darbuotojui sutikus pasira5ytinai, gali buti

pavesta atlikti pareigybes apra5yme nenurodytas funkcijas, atsiradusias del laikinai nesandio

darbuotojo. Darbuotojo pavadavimas laikomas papildomu darbu ir uL ji mokama priemoka.

35. Lop5elio-darZelio darbuotojai dirba pagal darbo graf,rkq:

35.1. pedagoginiam personalui kiekvien4 menesf darbo grafikq sudaro direktoriaus

pavaduotojas ugdymui. Jis teikia direktoriui darbo grafik4 tvirtinti ne veliau, kaip I savaite iki
menesio pradZios;

35.2. nepedagoginiam personalui kiekvien4 menesi darbo grafikus sudaro direktoriaus

pavaduotojas. Jis teikia direktoriui darbo grafik4 tvirtinti ne vdrliau, kaip 1 savaite iki menesio

pradZios;
35.3. administracija turi teisg esant bltinybei keisti Lop5elio-dary',elio darbuotojq darbo

grafikus.
36. Darbuotojai privalo laikytis istaigoje nustatyto darbo laiko'
37. Darbuotojai, palikdami istaig4 darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesiogini

vadov4 ir nurodyti i5vykimo tiksl4 bei trukmg. Noredami i5vykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi
gauti vadovo sutikim4. SavavaliSkai darbuotojams keistis pamainomis, i5leisti vienas kit4 i5 darbo

grieLtai draudZiama ir laikoma darbo drausmes paZeidimu.

38. Darbuotcrjai, negalintys laiku atvykti arba visi5kai negalintys atvykti i darb4, apie tai

nedelsdami privalo informuoti savo vadov4 ir nurodyi velavirno ar neatvykimo prieZastis. Jei

darbuotojai apie savo neatvykim4 del tam tikrq prieZasdiq negali prane5ti patys, tai gali padaryi kiti
asmenys.

39. Darbuotcrjo fakti5kai dirbtas darbo laikas Zymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimu nustatytos formos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose kiekvien4 dienq. UZ duomenq

teisingum4 atsako Liniaraiti uZpildgs ir pasira5gs asmuo'

40. Darbuotojq poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo

Kodeksu ir n-ietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais.
41. Kasdienio poilsio laikas:
41.1. praejus pusei darbo dienos, darbuotojams suteikiama 30 minudiq pertrauka pailseti ir

pavalgyti. Pietq pertrauka neiskaitoma i darbo laik4. Darbuotojas pertrauk4 pavalgyti ir pailseti

naudoja savo nuoZirlra, t.y. jos metu neprivalo vykdyti vadovq nurodymq, atlikti savo tiesioginio

darbo, turi teisg palikti darbo viet4;
4I.2. darbuotojams, dirbantiems su vaikais, ir tiems, kurie del darbo specifikos negali palikti

darbo vietos (virejams, ikimokyklinio ugdymo mokytojams, prieiimokyklinio ugdymo mokyojams,
aukletojq padejejams ir pan.), suteikiama galimybe pavalgyti darbo metu (darbo vietoje);

pabaiga- 18.00

laisvas dienas,
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4I.3. darbuotojams papildomos pertraukos pailseti, dirbantiems lauke, specialiosios

pertraukos dirbantiems su vaizdo terminalais numatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Darbo kodeksu.
42. Kassavaitinis poilsio laikas: poilsio dienos - Se5tadienis ir sekmadienis.

43. Kasmetinis poilsio laikas - Svendiq dienos, atostogos.

44" Darbuotojq kasmetiniq ir kitq atostogq suteikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos

Darbo Kodekse.
45. Kasmetiniq atostogq grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams ne

veliau, kai iki einamqiq metq kovo 1 dienos.

46. Tikslines (mokymosi) atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Darbo Kodeksu.

47. Nemokamos atostogos darbuotojams suteikiamos Liefirvos Respublikos Darbo Kodekse

numatytais atvejais. I5imtinais atvejais, darbuotojui pateikus pra5ym4 ra5tu, Saliq susitarimu gali

buti suteikiamos nenlokamos atostogos iki 30 darbo dienq.
48. Darbuotojams leidliama neatvykti i darb4 tik Lietuvos Respublikos Darbo kodekse

numatytais atvejais.

VI SKYRIUS

PAGR]NDINES LOPSELIO-DARZELIO ADMINISTRACIJOS IR DARBUOTOJU
PAREIGOS

49. Lop5elio-darZelio darbuotojai privalo:
49.1. periodi5kai tikrintis sveikat4. I5vados apie tinkamum4 dirbti fiksuojamos medicinineje

knygeleje (Forma Nr:. 048/a);
49.2. pedagoginis personalas privalo i3klausyti pirmosios medicinines pagalbos teikimo

kursus, visi darbuotojai - higienos igUdZiq kursus ir gauti tai liudijantipai:ymdiim1;
49.3. atsakyti uZ vaikq sveikat4 ir gyvybg istaigoje r ui, jos ribq, visE jo buvimo

ikimokyklinej e istaigoj e laik4;
49.4. vykstant uZ istaigos ribq (spektakliai, ekskursijos...) reikalingas tevq (globejq,

rlpintojq) sutikimas;
49.5. susirgus vaikui, nedelsiant informuoti tevus (globejus, rtpintojus) ar pakviesti

medicininE pagalb1;
49.6. Iaiklais darbo saugos ir sveikatos, higienos norrml ir taisykliq, prie5gaisrines ir

civilines apsaugo s reikalavimq;
49.1. inrtis priemoniq, igalinandiq skubiai paSalinti prieZastis ir s4lygas, kurios kliudo

normaliam darbui arba ji apsunkina, nedelsiant prane5ti adminiLstracijai apie atsiradusias klittis,
pavojus, jeigu darbuotojas pats negali jq pa5alinti;

49.8. darbo laiku atlikti pareigines funkcijas bei Lop5elio-darZelio administracijos, vadovo

pavestas uZduotis, nurodymus, darbo metu neuZsiimti pa5aliniais darbais;
49.9" Lop5elio-darZelio vadovaujantys darbuotojai (pagal organizacing valdymo struktlr4)

privalo kontroliuoti ir priZifireti jiems pavaldZiq darbuotojq darbq, vertinti jo kokybg ir visiSkai

atsakyti uZ jq darbo rezultatus. Vykdyti istaigos darbuotojq kasmetines veiklos vertinim4;
49.10. saugoti ir tausoti Lop5elio-darLelio turtq, racionaliai ir taupiai naudoti darbo

priemones, medZia.gas, kompiutering irangq, technik4, eleklros energij4 ir kitus istaigos
materialinius i5teklius, nesinaudoti jais ne su darbu susijusiais tikslais ir neleisti to daryti
pa5aliniams asmenirns;

49.11. palaikyti 5var4 ir tvark4 darbo vietoje, o taip pat kitose Lop5elio-darLelio patalpose

bei teritorijoje, baigus darb4 ar i5vykstant i5 darbo vietos i5jungti elektr4, kompiutering irangq,
uLdaryti langus, nepalikti ant stalo dokumentq su konfidencialia informacija, kiekvien4 penktadieni

skirti 30 min. darbo vietos perLiirar;
49.I2. r[pintis darbo vietos estetika.

50. Darbuotcrjui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikoma tarn'ybine ar drausmine atsakomybe.



51. Darbuot reglamentuoja Lietuvos Respublikos

valstybes tamybos i odeksas.

52. Lop5elio
52.1, leisti lankytis pa5aliniams asmenims virtuveje, maisto produktq ir mink5to inventoriaus

sandeliuose;
52.21, palikti pa5alinius asmenis vienus kabinete;
52.3. naudotis elektriniais Sildymo prietaisais.
53. fi-,op5elio-darZelio darbuotojai privalo, asmeninius daiktus, (bltinus

b[tinas asmlenines priemones) laikyti darbuotojams skirtose rakinamose spintose.

54. t,opSelio-darZelio darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje
asmeil+.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU TEISES

55. Darbuotojai turi teisg:
5 5. 1 . naudotis socialinemis garantij omis, atostogomis;
55). pateikus ra5ti5kq pra5ym4 neatvykti i darb4 adminiLstracijai leidus, nemokant darbo

uZmokesdici;
55.3. laiku, nustatytomis dienomis gauti darbo uZmokesti;
55.4. iS administracijos gauti vis4 b[tir4 informacij4, reikaling4 tinkamai atlikti darbo

sutartimi patvirtintus ir parei giniuose apra5uose nurodytus darbus.

VIII SKYRIUS
APRANGOS IR TSV.q.TZNOS REIKALAVIMAI

56. Lop5elio-darZelio darbuotojai turi buti tvarkingos i5vaizdos, jq apranga Svari, tvarkinga,

dalykinio stiliaus.
57. Savo etrgesiu reprezentuoti Lop5eli-darZeli, laikytis tarnybines etikos, elgtis su

bendradarblais, vaikq tevais (globejais, r[pintojais), svediais pagarbiai, toleranti5kai, gerbti jr4

privatum4 ir neskleisti apie juos konfidencialios informacijos, apkalbq, konfliktinese situacijose

nesivadovalrti emoci j omis.
58. Lop5elyj e-dafielyje turi b[ti vengiama triuk5mo, palaikoma dalykine atmosfera.

5 9. lop5elio-darZelio darbuotoj ams draudZiama:

59.1. taikyti vaikams fizines ir psichologines bausmes;

59.2. leisti pasiimti i5 Lop5elio-darLelio vaikus neblaiviems tdvams (globejams,

rlpintoj ams), nepilnamediams Seimos nariams, nepaZistamiems asmenims;

59.3. darbo rnetu naudoti alkoholinius gerimus, kitas toksiines medZiagas, bUti neblaiviems

arba apsvaigusiems nuo narkotikq, toksiniq medZiagq ar medicinos preparatq;

5 9.4. rukyti Lop5elio-darZelio patalpose ir teritorij oj e;

59.5 vartoti necenziirinius ZodZius ir posakius, Zeminandius asmens garbg ir orum4;

59.9. laikyi savo darbo vietoje daiktus nieko bendra neturindius su darbiniq funkcijq
atlikimu, savo asmeniniam naudojimui nusipirktus produktus ir prekes.

IX SKYRIUS
DARBO UZVrOXnSrrs

60. Lop5elio-dafielio darbuotojams darb sutartyje jos

pasira5ymd metu, vadovaujantis galiojandiais L savivaldybiq

istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu, s nutarimais,

vaistus, ar kitas

neb[tq pa5aliniq
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Svietimo ir Mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos tarybos

sprendimais, nustatytu tamybinio atlyginimo koeficientu, ivertinant darbuotojo i5silavinimq, staLq,,

kvalifikacing kategorij 4.
61. Darbo uZmokestis mokamas 2 kartus per menesi l0 ir 25 dienomis, pinigus pervedant i

asmenines darbuotojq s4skaitas. Darbuotojams i5duodamas atsiskaitymo lapeliai apie menesio

darbo uZmokesti.
62.l)arbo uZmokestis gali bDti mokamas ne rediau kaip vien4 kart4 per menesi. Avansas

mokamas esant ra5ti5kam darbuotojo praSymui.

63. Darbo uZmokestis uZ atostogas mokamas ne veliau kaip prie5 3 dienas iki prasidedant

atostogoms.
64. Duomenys apie darbuotojq darbo uZmokesti teikiami ir skelbiami teises aktq nustatyta

tvarka.

X SKYRIUS
PAGRINDINES DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISES

65. Fagrindines darbdavio pareigos:

65.1. laikytir; istatymq ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq darb4, darbuotojq saug4 ir
sveikat4, rtipintis personalo poreikiais;

65.2. uLtil<rinti saugias ir sveikas darbo sqlygas;
65.3. irengti darbo vietas, atitinkandias darbo saugos ir sveikatos reikalavimus;
65.4. uLtilcrinti darbuotojq asmeniniq daiktq, lauko drabuZiq, avalynes saugq laikymq,

darbuotoj ams skirtose rakinamose spintose;
65.5. r[pintis personalo kvalifrkacijos kelimu bei mokymu,
65. Pagrindirres darbdavio teises:
66.1. reikalarrti ir kontroliuoti kad darbuotojai vykdl.tq pareigas ir laikytqsi darbo drausmes;

65.2. rcikalauti ir pavesti kontrolg, pavaduotojui ugdymui, pavaduotojui, kad darbuotojai
laikytq ir uZtikrintq savo asmeniniq daiktq saugumq bei neprieinamum4 kitiems asmenims

(ypatingai vaikams);
66.3. esant britinybei, pakeisti darbuotojo darbo viet4 ir 1aik4. Sis pakeitimas ndra darbo

sQlygq pakeitimas;
66.4" istatymq nustatyta tvarka skirti drausmines nuobauda.s;

66.5 kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi Siq Taisykliq;
66.6 naujai atvykusius darbuotojus pasira5ytinai supaZindirnti su Siomis Taisyklemis.

XI SKYRIUS
DARBAS VASARA

67. Vasaros taikotarpiu istaiga uldaromapagal Svietimo skyriaus vedejo isakym4 arbapagal

istaigos direktoriaus isakym4, jei toki atveji numato steigejas, pasiruo5imui kitiems mokslo metams,

taupant biudZetines le5as. Personalas griLgs po kasmetiniq ator;togq, nesant vaikq, dirba darbus

reikalingus istaig4 paruo5ti naujiems mokslo metams, t.y. vykdo paruo5iamuosius darbus iki
sugriZta i istaig4 vaikai.

XII SKYRIUS
SUSIRINKIMU ORGANIZAVIMO T'VARKA

68. Bendri istaigos susirinkimai organizuojami vien4-du kartus per metus, pedagogq tarybos
posedZiai - tris kartus per metus. Visuotiniai tevq (globejq, rflpintojq) susirinkimai - vien4 kart4
metuose.
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69. Darbuotojq dalyvavimas susirinkimuose ir posedZiuose bfltinas, iSskyrus pateisinamus
atvejus. Susirinkimai vyksta uztikrinant vaikq saugumQ, paliekant budindius darbuotojus vaikq
miego metu arba po darbo.

XIII SKYRIUS
SKATINIMAS IR NUOBAUDOS

70. Paskatinimai, apdovanojimai ir materialine parama skiriama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Darbo kodekso, I-ietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir Lop5elio-darZelio
Darbo apmokejimo sistemoje nustatyta tvarka.

7l.UZ nepriekai5ting4 darbiniq pareigq vykdym4, i5skirtines savybes, ypatingai gerai atlikt4
darb4, specialiq uZduodiq, reikalaujandiq ypatingos skubos ir kokybes atlikim4, atsiZvelgiant i
kiekvieno darbuotojo asmenini indeli, kflrybi5kum4 darbe ir kitus pasiekimus, skiriami
paskatinimai: istaigos, auk5tesnes organizacijos padeka. Gali bUti ir kitos paskatinimo formos.

72. UZ darbo drausmds paZeidimus, t.y. nevykdant danbo pareigq arba netinkamai jas
vykdant del darbuotojo kaltes (tydios ar neatsargumo), gali bflti skiriama viena i5 Siq drausminiq
nuobaudq: pastaba, papeikimas ar atleidimas i5 darbo.

7 3 . D arbuotoj ui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikoma drausmine atsakomyb e.

74. Drausmines nuobaudas Lop5elio-darZelio direktorius skiria vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Darbo Kodeksu.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

75. Sios Taisykles isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos.
76. Taisykles gali brlti keidiamos, papildomos keidiantis istatymams, keidiant LopSelio-

darlelio veiklos organizavimq ar ji reorganizuojant.
77. Siq Taisykliq laikymasis yra viena darbo drausmes sudetiniq daliq.
78. Su Siomis Taisyklemis ir jq pakeitimais visi Lop5erlio-darZelio darbuotojai turi bUti

supaZindinami pasira5ytinai.

PRITART'A

[staigos tarybos posedZio
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