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ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO” DAINAVIMO MOKYKLOS 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokyklos (toliau – Mokykla) darbo tvarkos taisyklės  

(toliau – Taisyklės) reglamentuoja Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos darbo tvarką:  darbuotojų  

priėmimą ir atleidimą iš darbo, darbo ir  poilsio laiką, darbuotojų pagrindines teises, pareigas ir darbo  

sutartį sudariusių šalių atsakomybę, darbuotojų skatinimą ir nuobaudas, taip pat kitus mokykloje  

darbo santykius reguliuojančius klausimus. 

2. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Švietimo  

įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, poįstatyminiais aktais, Švietimo ir 

mokslo ministerijos teisiniais aktais ir mokyklos nuostatais. 

3. Taisyklės nustato vienodus reikalavimus visiems mokyklos darbuotojams. 

4. Mokyklos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, tarnybinio 

bendradarbiavimo principais, kiekvieno darbuotojo sąžiningu savo pareigų atlikimu, pagarbiais ir 

dalykiškais vadovų, darbuotojų, mokinių ir jų tėvų santykiais bei šių Taisyklių reikalavimais. 

5. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris į pareigas priimamas viešo konkurso būdu.  

Direktoriaus teises ir pareigas nustato Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti 

Mokyklos nuostatai ir neformaliojo švietimo mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas. 

6. Įvairių dokumentų tvarkymą, informacijos kaupimą, pateikimą, atskirų darbų atlikimą  

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvaro teisės aktai, Lietuvos Respublikos  

švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai, mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintos 

tvarkos ir kiti teisės aktai. 

    

II SKYRIUS 

  DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

  

            7. Mokyklos darbuotojus į darbą priima ir atleidžia direktorius, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Mokytojai, atitinkantys Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, į darbą priimami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Švietimo įstatymu, LR švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu ir  kitais teisės aktais.  

9. Priimami asmenys turi atitikti pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatytus 

reikalavimus.  

10. Priimamas į darbą asmuo turi pateikti savo asmens dokumentą, jo išsilavinimą ir 

kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, jei priėmimas į darbą yra siejamas su išsilavinimo ir 

kvalifikaciniais reikalavimais, asmens medicininę knygelę, pažymas apie jo sveikatos būklę ir turimus 

vaikus, jei tokių duomenų, dokumentų būtinumo reikalauja teisės aktai arba jei nuo duomenų apie 

sveikatos būklę, turimų tam tikro amžiaus ir sveikatos būklės vaikų skaičiaus turinio Mokyklai 

atsiranda pareiga suteikti darbuotojui papildomas garantijas dėl  jo  sveikatos  būklės,  pirmenybės  teisę  

į  atostogas,  nemokamas  atostogas,  laisvas  dienas,  įpareigoja sudaryti tam tikras darbo sąlygas ir t.t. 

Pateikdamas tokius duomenis darbuotojas supranta ir sutinka, kad jie būtų naudojami, o 

darbdavys įsipareigoja juos naudoti tik įgyvendinant teisės aktų numatytas sąlygas, įpareigojimus, 

garantijas, bei  Mokyklos apskaitos tikslais, o tokių duomenų nepateikus, laikoma, kad darbdavys 

nežinojo ir neprivalėjo tokių garantijų darbuotojui suteikti.  
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 11. Pirmenybė priimti į darbą yra numatoma asmenims, kurie atitinka pareigybės aprašyme ir 

teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus. 

Jei nerandamas kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus atitinkančio darbuotojo, 

išimtiniais atvejais terminuota sutartimi į darbą gali būti priimtas asmuo, kuris neatitinka 

kvalifikacinių ir specialiųjų reikalavimų, bet sugeba atlikti pareigybės darbo funkcijas, kol bus rastas 

tinkamas kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus atitinkantis specialistas arba priimtas 

specialistas įgis reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją per terminuotos sutarties galiojimo laiką. 

  12. Ne vėliau kaip pirmąją darbuotojo darbo dieną darbuotojas yra pasirašytinai 

supažindinamas su darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos instrukcijomis, darbuotojui patikėto turto naudojimo ir atsakomybės už jį 

tvarka, darbo apmokėjimo sistema, asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir  kitais lokaliniais 

Mokykloje galiojančiais ir darbuotojo darbą reglamentuojančiais aktais. 

  13. Individualūs darbo santykiai tarp darbdavio ir konkretaus darbuotojo yra reguliuojami 

darbo sutartimi, sudaryta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Kiekvienoje darbo 

sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbo funkcijų (nurodoma profesija, 

specialybė, kvalifikacija arba tam tikros pareigos), darbo apmokėjimo (nurodomas darbo užmokesčio 

dydis, jo mokėjimo tvarka) ir darbo vietos. Darbo sutartis sudaroma ne vėliau kaip prieš vieną darbo 

dieną iki darbuotojas pradeda dirbti ir įsigalioja darbuotojo pradėjimo dirbti dieną. 

 14. Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl papildomų darbo sutarties sąlygų: 

 14.1. sudarant darbo sutartį, gali būti susitariama dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo 

sutarties dalimi. Toks darbas gali būti atliekamas laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo 

laiku (darbo funkcijų jungimas) arba atliekamas tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija 

(funkcijų gretinimas).  Vykdant susitarimą dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti Darbo kodekso 

ar kitų darbo teisės normų nustatyti maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. 

14.2. sudarant darbo sutartį, gali būti susitariama dėl išbandymo. Išbandymas gali būti 

nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui, taip pat ar sulygtas darbas 

tinka darbuotojui. Per išbandymo laikotarpį darbuotojui taikomi visi Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso, šių Taisyklių reikalavimai. 

15. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nuostatomis. 

  16. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas tik Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. 

Darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena. 
17. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas ne vėliau kaip paskutinę savo darbo dieną privalo 

Mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui grąžinti Mokyklos darbuotojui patikėtą ar darbo 

funkcijoms vykdyti perduotą turtą, mokymo priemones, o bibliotekos darbuotojui – perduotas knygas 

ir kt. turtą, tokios būklės, koks turtas, mokymo priemonės, knygos ir kt. turtas jam buvo perduotas, 

atsižvelgiant į to turto normalų nusidėvėjimą.  Atleidžiamas iš darbo pedagogas privalo direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui pateikti sutvarkytus ugdymo proceso dokumentus (dienynus, ataskaitas ir kt.) 

 

 

III SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS.  DARBO IR POILSIO LAIKAS 

            18. Mokykloje nustatoma 5 darbo dienų darbo savaitė nuo pirmadienio iki penktadienio, 

išskyrus švenčių dienas.  
19. Mokyklos darbo laikas: pirmadienis – penktadienis nuo 8 val. iki 20 val., šeštadienis ir 

sekmadienis – poilsio dienos. 

20. Pamokos vyksta pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Apie  

pakeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami asmeniškai ir mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

 21. Mokslo metų ir mokinių atostogų trukmė nustatoma pagal Mokyklos ugdymo planą. 
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 22. Mokytojų ir koncertmeisterių darbo laikas organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintus  

grupinių ir individualių pamokų tvarkaraščius, koncertų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų grafikus, 

konkursus ir festivalius, vykstančius mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje. Mokytojai ir kiti ne 

pedagoginiai darbuotojai (koncertmeisteriai) privalo pamokas vesti tvarkaraštyje nustatytu laiku ir 

gali savo nuožiūra paskirstyti nekontaktines valandas, nepažeidžiant maksimalaus darbo ir 

minimalaus poilsio laiko.  Mokytojams ir kitiems darbuotojams draudžiama išleisti ar savo tarpusavio 

susitarimu pavaduoti vienas kitą,  be Mokyklos vadovo sutikimo patiems palikti darbo vietą darbo 

metu. 

23. Mokinių atostogų metu mokytojai dirba metodinį darbą, tvarko ugdymo proceso  

dokumentaciją (dienynus, pažangumo suvestines, ataskaitas, mokinių bylas ir kt.), tobulina  

kvalifikaciją, atlieka kitus Mokyklos vadovo nurodytus darbus. 

  Veiklas, skirtas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi  

pasiekimams  vertinti, mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui, mokytojai  gali atlikti 

nuotoliniu būdu, kitoje nei mokykla vietoje, nepažeidžiant maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio 

laiko reikalavimų. 

24. Mokyklos administracija ir ugdymo aplinkos darbuotojai dirba pagal direktoriaus   

patvirtintus  darbo grafikus. 

  25. Darbo laiko normos: 

  25.1.Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, dirbantys pilnu etatu, dirba 36 darbo valandas per 

savaitę, kas atitinka 1512 val. per metus. Jų darbo laikas sudarytas iš kontaktinio darbo su mokiniais 

valandų, nekontaktinio darbo valandų ir valandų mokyklos bendruomenei. 
  25.2. Direktorius, mokyklos administracija  ir ugdymo aplinkos darbuotojai, dirbantys  

pilnu etatu, dirba 40 darbo valandų per savaitę, išskyrus atvejus, jei jiems nustatyta sutrumpinta darbo 

laiko norma arba nustatytas ne visas darbo laikas. Mokyklos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, 

nepažeisdamas maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio reikalavimų. 

26. Prieššventinę dieną darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, darbo laiką organizuojant 

taip, kad būtų laikomasi nustatyto tvarkaraščio. 
 27.  Mokyklos darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

Darbo laiko apskaita vykdoma darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose elektronine forma. Užpildytus 

žiniaraščius Mokyklos direktorius patvirtina per 1 darbo dieną pasibaigus mėnesiui. Mokyklos 

direktoriaus patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami Mokyklos buhalterinę apskaitą 

tvarkančiam Šiaulių apskaitos centrui. 

28. Direktoriaus, vadovaujančiųjų darbuotojų darbo laiko apskaita darbo ir/ar poilsio dieną ar  

viršvalandinis darbas apskaitomas, tačiau už tokį darbą apmokama kaip už darbą įprastu darbo 

režimu. Direktorius gali įpareigoti vadovaujančius darbuotojus ar kitus darbuotojus dirbti 

viršvalandžius, poilsio ar švenčių dieną tik su jų sutikimu, o įvykus avarijai ar kitai neatidėliotinai 

būtinybei bei kitais Darbo kodekso nustatytais atvejais - ir be jų sutikimo. 

29. Ne visas darbo laikas gali būti nustatomas Darbo kodekso nustatyta tvarka, sumažinant  

darbo valandų skaičių per dieną, sumažinant darbo dienų skaičių per darbo savaitę ar darbo mėnesį 

arba darant ir viena, ir kita. Ne visas darbo laikas gali būti nustatytas terminuotai arba neterminuotai. 

30. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet atliekančių 

pagrindinę ir papildomą darbo funkcijas, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų, o  

darbo savaitės trukmė – ne ilgesnė kaip 60 valandų. 

31. Ilgesnės darbo valandos, nei nustatyta darbo trukmė, nelaikytinos viršvalandiniu darbu:  

direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui,  taip pat pedagoginiams darbuotojams, vykstant 

renginiams, akcijoms, seminarams, konferencijoms ir kt., taip pat jei darbuotojas pats pasilieka užbaigti 

neužbaigto darbo. 

            32. Darbuotojas, negalintis laiku atvykti į darbą arba visai negalintis atvykti į darbą, apie tai  

privalo nedelsdamas pranešti Mokyklos direktoriui, jo pavaduotojui ugdymui ar raštinės vedėjui. Kai 

į darbą neatvykstama dėl ligos, privaloma apie tai pranešti pirmąją nedarbingumo dieną. Jeigu 

darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti 

jo paprašyti asmenys. 
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     33. Darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu darbo dienos metu darbuotojui gali būti 

suteikiamas nemokamas laisvas laikas jo asmeniniams poreikiams tenkinti. Darbuotojas ir darbdavys 

gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir 

minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.  

 34. Poilsio laikas darbuotojams nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo  

kodeksu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais. 

35. Mokytojas dalyvavimą seminaruose, konferencijose, kituose kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose derina su Mokyklos direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

 36. Esant tam tikroms aplinkybėms, galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti mokyklos  

darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika netrukdo jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo 

organizavimo forma, išskyrus mokyklos vadovą ir jo pavaduotoją. Karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo  

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto 

darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Karantino, ekstremalios 

situacijos laikotarpiu ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus reikalavimus.    Nuotolinio darbo 

tvarka ir nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka reglamentuotos šių tvarkų aprašuose, 

patvirtintuose Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

37. Mokyklos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos  

Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka, Mokyklos direktoriaus patvirtintu atostogų suteikimo 

tvarkos aprašu  pagal sudarytą kasmetinių atostogų  grafiką, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus 

bei mokyklos galimybes. Esant būtinybei, atostogų laikotarpis gali būti koreguojamas, suderinus su 

mokyklos direktoriumi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atostogų pradžios.  

 38. Atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, pirmenybę pasirinkti atostogų laiką 

suteikiama tokia eilės tvarka: 

   38.1. nėščioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki trejų metų; 

   38.2. darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką 

iki aštuoniolikos metų; 

            38.3. darbuotojams, auginantiems du ir daugiau vaikų; 

   38.4. darbuotojams, paskutinius kalendorinius metus atostogavusiems mažiau negu dešimt 

darbo dienų; 

   38.5. darbuotojams, turintiems nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo  

metus. 

   39. Pedagoginių darbuotojų kasmetinės, papildomos ir pailgintos atostogos organizuojamos 

mokinių atostogų metu vasarą, o darbuotojui pageidaujant ir išnaudojus 10 darbo dienų iš eilės 

nepertraukiamų atostogų, – dalimis kitu mokinių atostogų metu ar kitu laiku, jei tai nekliudo ugdymo 

procesui.  

  40. Kasmetinių atostogų trukmė reglamentuojama Darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos  

Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarime „Dėl Darbo kodekso įgyvendinimo“ Nr. 496 (aktuali 

redakcija): 
 

           40.1. Mokyklos pedagoginiams darbuotojams  suteikiamos pailgintos kasmetinės atostogos – 

40  darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) atostogos. Darbuotojų, turinčių teisę į 

pailgintas atostogas, kategorijų sąrašą nustato ir tvirtina konkrečią pailgintų atostogų trukmę 

kiekvienai darbuotojų kategorijai Lietuvos Respublikos Vyriausybė.  

 40.2  Mokyklos ugdymo aplinkos  darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų  

minimalios kasmetinės atostogos, dirbant penkias dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę 

skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių 

savaičių trukmės atostogos. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos. Vieną kartą per 

metus suteiktų atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų iš eilės, jei dirbama penkias 

dienas per savaitę, o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų 

dalis negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės; 
 

            40.3. darbuotojams, turintiems teisę gauti papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su 

kasmetinėmis atostogomis suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių atostogų. Papildomos 
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atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba 

atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu; 

            40.4. už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje darbuotojams suteikiamos 

papildomos atostogos: darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą 

toje pačioje darbovietėje, – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo 

stažą toje pačioje darbovietėje – viena darbo diena; 

            40.5. darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu 

suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos 

atostogos. 

   41. Teisė pasinaudoti kasmetinėmis (įskaitant ir kasmetines pailgintas ar papildomas) 

atostogomis (jų dalimi ar visomis) prarandama, praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, 

kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai 

darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Teisė į kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 

praradus teisę pasinaudoti atostogomis, taip pat išnyksta. Jei darbuotojas negali pasinaudoti 

kasmetinėmis atostogomis dėl laikino nedarbingumo, suteiktų tikslinių ar nemokamų atostogų ar kitų 

priežasčių, suteiktos kasmetinės atostogos perkeliamos į kitą atostogų laiką, kuris iš anksto 

suderinamas su Mokyklos vadovu. 

   42. Mokyklos darbuotojams taip pat gali būti suteiktos tikslinės nėštumo ir gimdymo, tėvystės 

atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, mokymosi atostogos, nemokamos atostogos, kurios 

suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais. 

  43.  Darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina 

visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti. 

 

IV SKYRIUS 

DARBO APMOKĖJIMAS 

  44. Darbo užmokestis už darbą ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos darbo 

sutartyje ir įstatymų nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo nuostatos bei 

mokėjimo terminai ir tvarka Mokykloje detalizuotos Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos apraše, kuris reglamentuoja 

mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą: darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, pareiginės 

algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo ir 

mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas, 

darbo laiko apskaitą, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir t.t.    

45. Už kasmetines atostogas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis  

(atostoginiai). Keisti kasmetinių atostogų pinigais negalima. Kompensacija už nepanaudotas 

atostogas išmokama tik darbuotojo atleidimo atveju, jei iki atleidžiant darbuotoją, jis nepageidauja 

pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis, ir nėra praradęs teisės į kasmetines atostogas, 

nes nėra pasinaudojęs jomis dėl nuo darbuotojo priklausančių priežasčių trejus metus. 

 

V SKYRIUS 

 BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS  

 

 46. Visi Mokyklos darbuotojai privalo: 

 46.1. dirbti dorai ir sąžiningai, tinkamai vykdyti pareigas, darbines funkcijas, nustatytas 

mokyklos nuostatuose, pareigybių aprašymuose, kituose lokaliniuose norminiuose dokumentuose, 

reglamentuojančiuose darbo sąlygas; 

 46.2. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, higienos normų, gaisrinės saugos 

reikalavimų; 

 46.3. laikytis darbo drausmės, laiku atvykti į darbą, nepažeidinėti nustatytos darbo laiko 

trukmės, maksimaliai naudoti jį kūrybiškai ir efektyviai pavestoms pareigoms vykdyti, netrukdyti 

kitiems darbuotojams atlikti savo pareigas, laiku ir tiksliai vykdyti administracijos nurodymus; 

 46.4. visomis leistinomis priemonėmis siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, nebūti 

aplaidžiam darbe, palaikyti dalykinę darbo atmosferą, nuolat rodyti kūrybinę iniciatyvą, kelti 

kvalifikaciją; 
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 46.5. atvykti į darbą tvarkingai apsirengus, laikytis bendrųjų švaros ir higienos reikalavimų, 

būti mandagiam ir atidžiam su mokyklos bendruomenės nariais, jos svečiais;  

 46.6. laikytis mokykloje nustatytų darbo tvarkos taisyklių; 

 46.7. saugoti mokyklos konfidencialią informaciją; 

 468. užtikrinti savo darbo vietoje švarą ir tvarką, laikytis nustatytos tvarkos saugant ir 

naudojant patikėtą inventorių, medžiagas, dokumentus; 

46.9. baigus darbą, darbo vietą palikti tvarkingą, išjungti elektros prietaisus, apšvietimą, jeigu 

yra- įjungti signalizaciją, užrakinti patalpų duris; 

 46.10. saugoti ir tausoti mokyklos nuosavybę, naudoti ją tik pagal paskirtį, ekonomiškai 

naudoti energetinius resursus; 

 46.11. atlyginti neteisėtais veiksmais mokyklai padarytą žalą; 

 46.12. periodiškai, pagal direktoriaus patvirtintą mokyklos darbuotojų sveikatos tikrinimo 

grafiką, pasitikrinti sveikatą; apie įvykusius nelaimingų atsitikimų atvejus nedelsiant informuoti 

mokyklos administraciją; 

 46.13. nesuderinus su mokyklos vadovais, nekeisti sudaryto ir patvirtinto darbo grafiko; 

 46.14. mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines, 

psichotropines ar kitas toksines medžiagas bei jas platinti; 

 46.15. draudžiama savavališkai patikėti savo darbą kitam asmeniui; 

 46.16. dalyvauti administracijos organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose;  

 46.17. gerbti kitų mokyklos bendruomenės narių privatumą; 

 46.18. laikytis darbo vietoje visuotinai priimtinų elgesio normų ir tarpusavio santykių 

reikalavimų; 

 47. Mokyklos darbuotojai turi teisę:  

 47.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir 

kitomis garantijomis; 

 47.2. gauti  informaciją, susijusią su jo darbo santykiais; 

 47.3. kreiptis žodžiu ir raštu į Mokyklos vadovus darbo sutarties ir kitais su darbo santykiais 

susijusiais klausimais; 

 47.4. turint nusiskundimų, pageidavimų, kreiptis raštu į Mokyklos direktorių ir per 10 darbo 

dienų gauti raštu atsakymą; 

 47.5. reikalauti, kad būtų sudarytos saugios, higienos reikalavimus atitinkančios darbo 

sąlygos; 

 47.6. reikalauti, kad būtų laikomasi įstatymuose nustatyto darbo ir poilsio režimo; 

 47.7. tobulinti profesinę kvalifikaciją. Kvalifikacijos kėlimas prilyginamas darbuotojo darbo 

laikui. 

 47.8. gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas socialines garantijas. 

 48. Mokytojų pareigos: 

48.1. tinkamai pasiruošti pamokoms, mokyklos renginiams, turiningai juos organizuoti; 

48.2. ugdyti mokinių muzikinius gebėjimus, profesionalius muzikavimo įgūdžius; 

48.3. padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius 

interesus; 

48.4. pagal mokinių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus 

ugdymo rezultatus; 

48.5. objektyviai vertinti mokinių pasiekimus; 

48.6. siekti, kad mokiniai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis, gebėtų bendrauti, 

savarankiškai veikti; 

48.7. kaupti dalykines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, kelti kvalifikaciją ir 

nustatyta tvarka atestuotis; 

48.8. analizuoti savo pedagoginę veiklą ir nuolatos ją tobulinti pagal kintančius mokinių 

ugdymo(si) poreikius; 

48.9. rūpintis mokinių lankomumu, jų elgesiu, drausme. Apie mokinių elgesį ir mokymąsi 

informuoti tėvus (globėjus). 
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 48.10. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu dalytis darbo patirtimi su kitomis 

institucijomis; 

 48.11. dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, metodiniuose pasitarimuose. Jei dėl svarbių 

priežasčių negali dalyvauti, turi pranešti Mokyklos direktoriui arba jo pavaduotojui ugdymui. 

 48.12. tvarkingai ir laiku tvarkyti ugdymo veiklos dokumentus (mokinių pasiekimų knygeles, 

dienynus, mokinių asmens bylas, pažangumo suvestines, kitus dokumentus), sekti informaciją 

mokyklos internetinėje svetainėje, laiku vykdyti nurodytus reikalavimus. 

 48.13.  laikytis mokyklos darbo tvarkos taisyklių bei pedagoginės etikos normų. 

48.14. mokytojas, dėl svarbios priežasties negalintis atvykti į pamokas, praneša Mokyklos 

direktoriui arba jo pavaduotojui ugdymui iš vakaro arba tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip 20 min. 

prieš savo pamokos pradžią; 

48.15. visas reikalingas priemones paruošti prieš pamokas; 

48.16. pamokos metu mokytojas turi sudaryti sveikas ir saugias darbo sąlygas. Jis yra 

atsakingas už mokinių sveikatą ir gyvybę pamokų, pertraukų tarp pamokų bei renginių metu. 

48.17. Įvykus nelaimingam atsitikimui, pagal galimybes, nedelsiant suteikti mokiniui pirmąją 

pagalbą; apie įvykį informuoti Mokyklos direktorių, tėvus.  

48.18. Pravesti mokiniams saugaus elgesio instruktažus pagal Mokyklos nustatytą tvarką. 

48.19. Draudžiama išprašyti iš klasės nedrausmingą mokinį, išsiųsti jį įvairiais reikalais. 

48.20. Draudžiama be mokyklos vadovo leidimo keisti pamokų tvarkaraštį, laiką arba vienam 

mokytojui pavaduoti kitą. 

48.21. Pašaliniams asmenims draudžiama be mokyklos vadovo sutikimo lankytis pamokose.  

48.22. Mokytojai išeidami atostogų ar iš darbo turi sutvarkyti jiems priklausančius mokyklos 

dokumentus, palikti tvarkingą kabinetą, darbo vietą, mokymo ir kt. priemones perduoti ūkio dalies  

vedėjui. 

48.23. Turi teisę laikinai paskolinti kolegoms priemonę, tačiau jis lieka atsakingas už ją 

materialiai. 

48.24. Mokytojai privalo vykdyti savo pareigas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatytą tvarką ir kitus norminius aktus bei atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka už savo pareigų, 

apibrėžtų pareigybės aprašyme, vykdymą. 

 49. Mokytojai turi teisę: 

 49.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas, metodus, rengti individualias programas; 

 49.2. inicijuoti naujoves, dalyvavimą įvairiose programose ir projektuose; 

 49.3. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje; 

 49.4. burtis į profsąjungas ir kitas visuomenines organizacijas; 

 49.5. dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje; 

 49.6. gauti kasmetines pailgintas atostogas; 

 49.7. tobulinti kvalifikaciją. 

    

VI SKYRIUS 

MOKYKLOS, KAIP DARBDAVIO, PAREIGOS IR TEISĖS  

            50. Mokykla, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, reglamentuotas Mokyklos nuostatuose, privalo: 
  50.1. tinkamai ir laikydamasi maksimaliojo darbo  laiko ir minimaliojo poilsio   reikalavimų,  

organizuoti darbuotojų darbą; 

  50.2. laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės 

aktų reikalavimų;  

  50.3. rūpintis darbuotojų poreikiais; 

50.4.  suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatytą darbą; 

50.5.  užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą; 

  50.6. instruktuoti darbuotoją saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais; 

  50.7. teikti darbuotojams informaciją apie jų darbo užmokestį ir darbo laiką individualiai teisės 

aktų nustatyta tvarka; 
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  60.  Mokykla turi teisę: 

60.1.  reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi Darbo kodekso, šių Taisyklių, kitų norminių teisės  

aktų ir Mokyklos lokalinių teisės aktų, priešgaisrinės saugos, darbo saugos nustatytų reikalavimų; 

60.2.  leisti įsakymus dėl darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos; 

  60.3. įspėti darbuotojus, pažeidusius darbo drausmę, jų darbo funkcijas, pareigybės aprašų, 

darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitus privalomus teisės aktų reikalavimus, kuriuos jie privalo 

vykdyti, ir atleisti juos iš darbo  įstatymų nustatyta tvarka; 

60.4. nustatyta tvarka reikalauti iš darbuotojų atlyginti Mokyklai padarytą žalą; 

  60.5. nušalinti darbuotoją nuo darbo, jei jis darbo vietoje ar darbo metu yra neblaivus,  

apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar Mokyklos įgaliotiems asmenims kyla 

įtarimas dėl darbuotojo apsvaigimo, o darbuotojas atsisako būti patikrintas dėl neblaivumo ar 

apsvaigimo; 

  60.6. vertinti darbuotojus. 

  

VII SKYRIUS 

 RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

61. Mokykla organizuoja popamokinius renginius mokiniams, kitus renginius (seminarus, 

konferencijas, konkursus, festivalius ir kt.). Už šių renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, 

kviečiamus asmenis ar svečius yra atsakingas renginį organizuojantis mokyklos darbuotojas. Ši 

veikla nelaikoma darbuotojo darbo viršvalandžiais. 

62. Mokinių dalyvavimas  koncertinėse išvykose, turizmo renginiuose, ekskursijose ir 

kituose ne mokykloje vykstančiuose renginiuose,  organizuojamas pagal Šiaulių „Dagilėlio“ 

dainavimo  mokyklos direktoriaus įsakymu  patvirtintą Mokinių išvykų (koncertinės išvykos, 

turizmo renginio, ekskursijos) tvarką. 

 

VIII SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

63. Mokyklos darbuotojai kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka, pagal mokyklos prioritetus, atsižvelgiant į kvalifikacijai skirtas lėšas. 

64. Mokyklos darbuotojai į kvalifikacijos tobulinimo renginius išleidžiami vadovaujantis  

Mokyklos  direktoriaus įsakymu patvirtintu Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos vadovų, 

mokytojų ir koncertmeisterių kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu ir  Mokyklos darbuotojų 

(išskyrus pedagogų) kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu. 

 

 

IX SKYRIUS 

  DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMAS, TYRIMAS 

 IR ĮSPĖJIMAS DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ 

 

 65. Visi mokyklos darbuotojai, vykdydami darbo pareigas, privalo vadovautis šiomis Darbo 

tvarkos taisyklėmis, vykdyti darbo sutartyje bei jų pareigybės aprašymuose numatytas funkcijas. 

 66. Vadovai privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, 

darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių aktų bei kitų teisės aktų reikalavimų.  

 67. Darbuotojui už darbo pareigų pažeidimus gali būti taikomos Darbo kodekse nustatytos 

priemonės: darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdavio ar kitų asmenų iniciatyva (49 str.), darbo 

sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (58 str.): 

67.1. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar 

toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas 

darbo užmokesčio. 

67.2. Darbdavys taip pat raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir 

nemokėdamas darbo užmokesčio, pagal pareigūnų arba organų, kuriems įstatymai suteikia 

nušalinimo teisę, rašytinį reikalavimą iki trijų mėnesių. Jame turi būti nurodyta, kuriam laikui 

darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas. 
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67.3. Darbdavys, tirdamas darbuotojo galimo padaryto darbo pareigų pažeidimo 

aplinkybes, gali nušalinti darbuotoją nuo darbo iki trisdešimt kalendorinių dienų mokėdamas jam 

vidutinį jo darbo užmokestį.  

67.4. Nušalintas darbuotojas, jeigu jis sutinka, gali būti perkeltas į kitą darbą, jeigu toks 

perkėlimas neprieštarauja nušalinimo tikslui. 

67.5. Nušalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą, jeigu dėl 

nušalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutartį. 

68. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, 

jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės 

normos ar darbo sutartis, pažeidimą.  

69. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti: 

69.1. šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas; 

69.2. per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų 

pažeidimas. 

70. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas: 

70.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną be pateisinamos priežasties; 

70.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių 

medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų 

vykdymas; 

70.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas; 

70.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio 

veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar 

darbo vietoje;  

70.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos; 

70.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika; 

70.7. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.  

71. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo pareikalauti 

darbuotojo rašytinio paaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą protingą 

laikotarpį šio paaiškinimo nepateikia. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo 

pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, 

darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per vieną mėnesį nuo pažeidimo 

paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą. 

72. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi 

priimti įvertinęs pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo 

kaltę, priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki 

pažeidimo ar pažeidimų padarymo. Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai 

priemonė. 

73. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi 

priimti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis 

mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu darbuotojo 

padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą.  

74. Drausminė atsakomybė mokykloje yra griežtai individualaus pobūdžio ir ji taikoma, kai 

nustatomas darbuotojas, kuris dėl savo kaltės nevykdo darbo sutartimi prisiimtų darbinių pareigų arba 

jas atlieka netinkamai, kai darbuotojas darbo drausmę pažeidžia tyčia ar dėl neatsargumo 

(nerūpestingumo, aplaidumo) ir kai šios aplinkybės yra įrodytos nustatytais faktais. Drausminė 

nuobauda skiriama, kai nustatomas darbuotojo įvykdytas konkretus darbo drausmės pažeidimas. 
 75. Drausminės nuobaudos skyrimo kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama, skiriant drausminę  

nuobaudą: 
 

 75.1.darbo drausmės pažeidimo sunkumas; 
 75.2. sukeltos pasekmės; 
 75.3. darbuotojo kaltė; 

 75.4. aplinkybės, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas. 
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76.   Nusižengimo sunkumo kriterijai: kokius pareigybių aprašymus, įstatymus ar kitus teisės 

aktus pažeidė darbuotojas; kokios svarbos jam priskirtų pareigų nevykdė; kokiu būdu ir mastu 
pažeidimas padarytas; kaip pasireiškė to pažeidimo pasekmės. 

 77. Mokykloje drausminė nuobauda nusižengusiam darbuotojui parenkama taip, kad 
ji atitiktų nusižengimo pobūdį, būtų adekvati padarytam darbo drausmės pažeidimui ir tuo pačiu 
geriau padėtų pasiekti nuobaudos skyrimo tikslus. 

 78. Fiksuojami darbo drausmės pažeidimai, už kuriuos taikoma nuobauda :  
 78.1. nuolatinis darbo drausmės nepaisymas - vėlavimas iš anksto nesusitarus su darbdaviu, 

išėjimas iš darbo be darbdavio leidimo, įprastų užduočių neatlikimas laiku, netinkamas elgesys su 
klientais; 

 78.2. mokyklos informacijos ir darbuotojų asmens duomenų paviešinimas bei perdavimas 
tretiems asmenims; 

 78.3. mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nurodymų nepaisymas ir 
ignoravimas; 

 78.4. korupcija, turto švaistymas ar pasisavinimas, dalyvavimas veikloje, kuri nesuderinama 
su darbo funkcijomis. 

 79. Taikant drausminę nuobaudą, darbuotojui sudaroma reali 

galimybė pasiaiškinti dėl įtariamo darbo drausmės pažeidimo ir kad būtų darbdaviui žinomos visos 

aplinkybės, vadovaujamasi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 

  80. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, Mokyklos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) 

raštu pareikalauja, kad darbuotojas raštu 3 dienų laikotarpyje pasiaiškintų dėl darbo drausmės 

pažeidimo. Reikalavime pasiaiškinti aiškiai suformuluojama, kokiu konkrečiai darbo drausmės 

pažeidimu yra įtariamas darbuotojas, nurodoma pažeidimo padarymo laikas, vieta, darbuotojo kaltės 

įrodymai, kitos reikšmingos aplinkybės. Jeigu per Mokyklos direktoriaus (ar jo įgalioto asmens) 

nustatytą 3 dienų terminą be svarbių  žinomų priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo arba 

dėl įvairių priežasčių atsisako rašyti pasiaiškinimą, šis atsisakymas pasiaiškinti mokykloje 

įforminamas atitinkamu aktu, o drausminė nuobauda skiriama tuoj pat arba ne vėliau kaip vieno 

mėnesio laikotarpyje nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, ir be darbuotojo pasiaiškinimo. Į šį 

laikotarpį neįskaičiuojamos dienos, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos, komandiruotėje ar 

atostogavo. 

 81. Prieš skiriant darbuotojui drausminę nuobaudą, jos skyrimo klausimas iš anksto derinamas 

su Mokyklos darbo taryba. 

 82. Netinkamas pareigų atlikimas fiksuojamas Mokyklos direktoriaus įsakymu ir darbuotojui 

apie tai pranešama pasirašytinai. Įsakyme fiksuojamas darbo drausmės pažeidimas ir skiriama 

drausminė nuobauda, aiškiai ir konkrečiai nurodoma, kokių darbo pareigų darbuotojas nevykdė ar 

vykdė netinkamai ir kokius darbo drausmės reikalavimus pažeidė. 

 83. Jeigu per pirmos nuobaudos galiojimo laiką darbuotojui buvo paskirta nauja (antra) 

nuobauda, šios nuobaudos galiojimo terminas yra vieneri metai, o su ja nenustoja galiojusi ir pirmoji 

nuobauda. Per antros nuobaudos galiojimo laiką gavus trečią nuobaudą, situacija yra analogiška. 

Išimtis taikoma tik atleidimui iš darbo, nes ir praėjus vieneriems metams ji nepraranda galios ir 

atleistas darbuotojas atgal į darbą negrąžinamas. 

 84. Drausminę nuobaudą darbuotojas gali apskųsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. 
 

X SKYRIUS 

DARBO ETIKA 

 

85. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja mokyklą, todėl darbe turi būti vengiama intrigų, 

apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją. Turi būti palaikoma 

dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai.  

86. Darbuotojų elgesys darbe yra apibrėžtas pareigybių aprašymuose, kitose mokykloje 

patvirtintose tvarkose ir taisyklėse.  

87. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos Mokytojų etikos kodeksas papildo mokytojų 

teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos švietimo  

įstatyme, mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose. 
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88. Mokyklos darbuotojams draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

89. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio principų, 

draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

XI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS 
 

90. Kiekvienas darbuotojas privalo mokyklos raštinei pateikti savo elektroninio pašto adresą bei 

kontaktinio telefono numerį. 

91. Su mokyklos lokaliais teisės aktais (tvarkų aprašais, taisyklėmis, nuostatais ir jų pakeitimais 

bei  kt.) ir kita svarbia informacija darbuotojai supažindinami  raštiškai arba elektroniniu paštu, išsiunčiant 

informaciją į asmenines darbuotojų elektroninio pašto dėžutes, o nesant galimybės jų įteikti mokyklos 

elektroniniu paštu – į asmeninį darbuotojo telefono numerį. Elektroniniu paštu išsiųsti nurodymai yra 

privalomi darbuotojui ir laikomi įteiktais darbuotojui sekančią darbo dieną nuo jų išsiuntimo, jei iš 

darbuotojo negaunama patvirtinimo apie informacijos gavimą anksčiau, o pavedimai ir informacija 

telefonu ar SMS žinute laikomi įteiktais ir privalomais skambučio metu ar SMS žinutės išsiuntimo metu.  

92. Kiekvienas darbuotojas savo elektroninį paštą privalo pasitikrinti ne rečiau kaip 3 kartus per 

savaitę ir susipažinti su gauta informacija, kurios gavimą turi patvirtinti atsakydami žinute į mokyklos 

elektroninį paštą. Dokumento perskaitymas asmeniniame elektroniniame pašte prilygsta susipažinimui. 
93. Informacija darbuotojams taip pat gali būti pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje, 

posėdžių ir susirinkimų metu bei individualiai.  

 

XII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

94. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

95. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant  

darbo organizavimą. Darbo tvarkos taisykles, jų pakeitimus ir papildymus, suderintus su darbuotojų 

atstovais ir pritarus Mokyklos tarybai, įsakymu tvirtina mokyklos direktorius, 

96. Darbo tvarkos taisyklių reikalavimai privalomi visiems mokyklos bendruomenės nariams. 

97. Mokyklos darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. 

98. Už darbo tvarkos taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas mokyklos darbuotojas asmeniškai, 

o priežiūrą vykdo mokyklos administracija. 

99. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––– 
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