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KTLAIPEDOS LO PSELIO-DAR ZW-IO,,ZIOGELIS"
DARBO TVARKOS I'AISYKLES

I SKYRIUIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipedos lopSelio-darLelio ,,Ziogelis" (toliau Lop5elis-darZelis), kodas 190432690.
darbo
tvarkos taisykles (toliau T'aisykles) - tai norminis teises aktas, nustatantis LopSelio-d arLelio
darbo tvark4 ir reglamr:ntuojantis darbuotoiq santykiur; darbe.
2. Taisykles reglamentuoja istaigos darbo tvarkq, kurios tikslas claryti
itak4 Lop5elio-darZelio
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, elgesiui, uZtikrinti geresni Lop5elio-darLelio veiklos
organizavim4, raciona,lq darbo laiko, Zmogi5kqjq ir materialiqjq iStekliq panaudojim4 bei darbo
drausmg, narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq vartoj i mo prevencij

-

-

4.

3. Lop5elio-datlelio veikla

grindZiarna Vaiko Teisiq Konvencija, Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvot; Respublikos istatymais, Lie,tuvos Respublikos Svietimo ir Mokslo
ministerijos, Lietuvor; Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Klaipedos miesto
savivaldybes administracijos, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus
priimtais norminiais aktais, isakymais, nutarimais bei kitais LopSelio-d arLelio veikl4
reglamentuoj andiais dokumentais.

4. Sios Taisykles

yra. privalomos visiems Lop5elyjie-darZelyje dirbantiems darbuotojams ir
taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja Lietuvos Respublikos
istatymai ir kiti
teises aktai.
5. uZ Lopselio-darZelio Taisykliq igyvendinim4 atsakc,
istaigos vadovas.

II

SKYRIUT;

KOMUNIKACIJA, ]TNFORMACIJOS TEIKIMAIJ, DARBUOTOJU INFORMAVIMAS,
NEDISKRIMINAVIMAS, ASMENS DUOMENV APSAUGA

6. Darbdavys

ir

darbuotojai igyvendinti savo teisesr

ir vykdyti pareigas privalo spLiningai,

bendradarbiaudami, nepiktnaudZiaudami tei se.
7. Darbdavys ir darbuotojai privalo vengti interesq konflikto ir siekti bendros gerovds, darbo
santykiq darnios pletror; ir abiejq Saliq teisetq interesq gynimo.
8. Darbdavys ir darbuotojai privalo vieni kitiems laiku prane5ti bet kokias aplinkybes, galindias
reik5mingai paveikti sutarties sudarym4, vykdym4 ir nr"rtraukim4. Informacija turi b[ti teisinga ir
pateikiama Siose Taisyl,Jese nustatytais terminais.

9. Darbuotojas, pasikeitus asmens duornenims, per triis darbo dienas privalo apie pasikeitimus
informuoti darbdavi. Parsikeitus faktinei gyvenamajai vietai darbdaviprivalo informuoti ne vdliau
kaip kit4 darbo dien4.
10. Darbuotojo ir darbdavio vienq kitiems perduodami dokumentai (vietiniai teises aktai,
taisykles, nuostatai, prtrre5imai, ispejimai, praSymai, sutikimai, priestaravimai, paai5kinimai ir
pan.) turi b[ti pateikiarni raStu. Dokumentq ir informacijos tinkamu pateikimu raStu laikomi tie
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atvejai, kada duornenys

perduodarni iprastai naudojamomis informaciniq technologijq
priemonemis (elektroniniu pastu, mobiliaisiais
irenginiais ir kt.) su s4lyga, kad asmeniniai
dokumentai butq su asmens paraSu skenuoti, kad bttq
imanoma nustatyti informacijos turini, jos
pateikej4, pateikimo fakt4 ir laik4, taLip pat sudarytos galimybes j4
issaugoti. vienai is saliq
nurodZius pagristas abejones del Siq sqlygq buvimo,
irodyti, kad jos buvo sudarytos, privalo
darbdavys.

1l' Darbuotojai

su istaigoje galiojandiais vietinio pobudZio teises aktais, darbdavio
nurodymais
supaZindinami elektroniniu paStu, iSsiundiant teises akt4
ar reikiam4 informacij4 elektroniniu
formatu, prilyginami ra5ti5kam susipaZinimui, jei teises akte
nenurodyta kitaip.
12' Uz darbuotojq, neturindiq prieigos prie elektroninio pasto,
supaZindinim4 su atsiqstais teises
aktais ar kita informacija atsakingas rasitines administratorius.
l3' Darbdavys privalo igyvendinti lydirl lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais
principus.
14' Darbdavys privalc' gerbti darbuotoio teisg privatq gyvenim4,
uZtikrinti darbuotojo asmens
i
duomenq apsaug?, drraudZiant pateikrti 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 uZtilainti vie5um4, a.smenq, turto ar visuomends saugum?,
ir kitais atvejais,
isskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybg ir
mast4, Apie vaizdo
stebejimo ir garso ira5ym4 konkredioje darbo vietoje informuojam avaizdiniuZymeniu
matomoje
vietoje.

16. Ziniasklaidos atslovams informacij4 apie LopSelio-darZelio veikl4 teikia

tik LopseliodarZelio direktorius arba direktoriaus prnskirtas darbuotojas atstovauti LopSeliodar1elio pozicij4
vieSoje erdveje.
III SKYRIUS
DARBUOTOJU IR UGDYTINIV SAUGA IR SVEIKATA, SMURTO IR PATYdIU
PREVENCIJA
17. Darbdavys privalo:

17.1. uLtiV'rinti visq darbuotojq normaliq saugi4

ir sveik4 darbo aplink4, kurioje darbuotojas ar jq
grupe nepatirtq priesiSkq, neetiSkq, :Zeminandiq, agresyviq,
ileidhiandi4 veiksmq, kuriais
kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens
neliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jg grupg
ibauginti ar sumenkinti;
17.2. imtis visq biitinq priemoniq psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai uZtikrinti
ir
pagalbai asmenims, patyrusiems psichologini smurt4 darbo aplinkoje, suteikti;
77.3, organizuoti ir vyl<dyti saugq darbq, irengti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas, nustatyttts Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos
istatyme, kituose
norminiuose teises aktuose.
I 8. LopSelio-darZelio darbuotojas privalo:
18.1. pasitikrinti sveikat4 prieS isidarbindamas, o dirbant tikrintis periodi5kai pagalpatvirtint4

-

darbuotojq sveikatos pasitikrinimo grafik4. tJZ darbuotojq sveikatos pasitikrinimq laiku
atsakingas direktoriaus pavaduotoj as;

18.2. pagal nustatytus reikalavimus pradedamas dirbti ir po to sistemingai i5klausyti pirmosios
pagalbos ir higieniniq igUdZiq kurs4. J?aZymejimus, patvirtinandius privalomq Ziniq

pristatyti direktoriaus pervaduotojui;

igijim4,

4

uZtikinti smurtrr ir patydiq prevencij4, bes4lygiSkai vykdyi Smurto ir patydiq prevencijos,
intervencijos ir stebesenos vykdymo tvarkos apra5e, pareigybiq apraSymuose, ugdymo
sutartyse
18,3.

ir kt. direktoriaus patrrirtintuose dokurnentuose reglamentuojamas funkcijas ir priemones;
18'4. nedelsiant informuoti direktoriq ar jo pavaduotojus apie situacij4 darbo
vietose ar kitose
jq
vietose,
kuri,
istaigos
isitikinimu, gali kelti pavojq darbuotojq ar vaikq saugai ir sveikatai, taip
pat apie darbuotojq ar vaikq saugos ir sveikatos reikalavimq paZeidimus, kuriq patys pa5alinti
negali.

Ikimokyklinio ugclymo mokyto.iai, priesmokyklinio ugdymo mokytojai privalo: nuolat stebeti
kiekvieno vaiko sveil<atos bflklg, daug demesio skiriant naujai atvykusiam vaikui adaptacijos
laikotarpiu. DraudZiarmos bet kokiors fizines, psichologines bausmes. DraudZiama priimti
sergandius ar (ir) turindius uZklediamqjrl ligq poZymiq (kar5diuoja, skundZiasi skausmu,
viduriuoja, vemia, korsi ir kt.) vaikus, taip pat sergandius pedikulioze. Po ligos vaikas gali b[ti
priimtas i istaig4 tik tevams (globejams, r[pintojams) pateikus gydytojo paLymq(forma Nr. 027lla).
20. Pedagogai, vaiko pagalbos specialistai turi bflti susipaZing ir vadovautis darbe LopseliodarZelio direktoriaus patvirtintomis Siornis tvarkomis :
20.1. Pirmos pagalbos teikimo nelaiimingq atsitikimq ir susirgimq metu tvarka;
20.2. Mokiniq, sergarrdiq letinemir; neinfekcinemis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine
astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistq
administravimo tvarka:
20.3' Darbuotojq veiksmq, mokiniui susirgus ar patyrus traum4 istaigoje ir teisetq vaiko atstovq
informavimo apie istaigoje patirtqtrauno4 ar Dmq sveikatos sutrikdym4, tvarka;
20.4. Mokiniq apZiiiros del asmens lhigienos, pedikuliozes ir nieZq tvarka.
21. Darbuotojas turi te,isg atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti
tuos darbus, kuriuos siaugiai atlikti nerra apmokytas. Darbuotojo atsisakymas dirbti negali buti
19.

laikomas darbo paZeidimu.
22. Lopielio-darZelio direktoriaus patvirtinti darbuotojq ir ugdl.tiniq saugos ir sveikatos vietiniai
norminiai teises aktai ir kiti teises aktai, susijg su darbuotojq ir ugdytiniq sveikata ir sauga, yra

privalomi vykdyti visioms.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEM]IMO, PERKELIMO IR ATLEIDIMO TVARKA
23. Darbuotojai

darbrl priimami, perkeliami

i kitas pareigas, atleidZiami i5 pareigq direktoriaus
isakymu, vadovaujantis Lietuvos Resprublikos Darbo Kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos

i

norminiais teises aktail;.
24. Asmenys, pretenLduojantys eiti konkredias pareigas Lop5elyje-darLelyje, turi atitikti
bendruosius ir specialiuosius reikalavinLus, nustatytus tos pareigybes apra5yme.
25. Su kiekvienu darbuotoju sudaromos darbo sutartys.
26. Darbo sutartis galii blti pakeista, papildyta arba nutraukta tik istatymq nustatlta tvarka ir
pagrindais, ivardintai s Lietuvos Respub tikos Darbo Kodekse.
27, Kiekvienam priinntam darbuotojuLi uZvedama asmens byla: darbuotojo iskaitos lapas,

iSsilavinimo

ir

iSsimokslinimo dokumentq kopijos, kvalifikacines kategorijos suteikimo

paLymdjimq kopijos, praZymos apie dartro staLq, asmens tapatybg irodandiq dokumentq kopijos.
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V SKYRIUS
DARIIO IR POILSIO LAIKAS
28' Lopdelio-darZelio darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kc,deksu ir Lietuvors Respublikos Vyriausybes
nutarimais.
29' Lopselyje'dafiel. e nustatyta penkiq darbo dienq savaite. Sestadieniai
ir sekmadieniai

poilsio dienos.
30. Darbo savaites ir darbo dienos trukme:
30'1' direktoriui, dir'ektoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus
pavaduotojui, specialistui,
raitines administratoriui, sandelininkui, virejui, kiemsargiui,
darbininkams nustatoma g valandq
darbo diena fu 40 valandq darbo savaite;
30'2' ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir priesmokyklinio
ugdymo mokytojams, neformaliojo
(papildomo) ugdymo mokytojams ntstatoma 36 valandq
darbo savaite, iS jq: 33 valandos
skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per
savaitg netiesioginiam darbui (tai gali
buti darbq planavimas, programq rengimas, pasirengimas veiklai,
konsultacijos t€vams
(globejams, rupintojanns) ir pedagogams, darbas komisijose,
darbo grupese ir kt..);
30'3' logopedui nustatoma2T valandq darbo savaitd, i! j\:22 valandos
per savaitg skiriamos
tiesioginiam darbui ilu specialiqiq poreikiq vaikais
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
programas' konsultacijos tevams (glob{ams, rDpintojams)
ir pedagogams, darbas vaiko gerovds
komisijoje ir kt.);

ir

30'4' meninio ugdymo pedagogui nustatoma 26 valandq darbo savaitd, jq:
iS
24 valandos
skiriamos tiesioginiarn darbui su vaikais, 2 valandos
metodinei
veiklai (planavimui,
-

pasiruoSimui veikloms, koncertams, projektinei veiklai, dalyvavim4
darbo grupese ir kt.);

30'5' ikimokyklinio ugdymo mokytcljo, prieSmokyklinio ugdymo mokyojo, neformaliojo

(papildomo) ugdymo mokytojo, auklertojo padejejq darbo laikas
skaidiuojamas pagal suming
darbo laiko apskait4. Siumines darbo laiko apskaitos laikotarpis
- vienas mdnuo. Tikslus darbo
pradZios, pabaigos laikas fiksuojamas diubo grafikuose.

31' Darbuotojq, dirbanLdiq papildom4 dlarb4, darbo dienos trukme negali virSyi
12 valand4,
darbo savaites trukme negali virSyti 60 rralandq.
32' Darbo pradLia 10,5 valandq darbo grupeje 7 .30 valandq, darbo pabaiga18.00

-

valandq darbo grupeje -- 7.00 valand4, darbo pabaiga- i9.00 valand4.
33' Lopselio-darZelio clirektorius, darburotojo praSymu gali suteikti laisvas

o

valan dq; 12

dienas, garantuojant

vidutini darbo uZmokesti ir darbo viet4:
33'1. artimqjq giminaidiq (tevq, iteviq), vaikq (ivaikiq), brolirl, sesery, seneliq ir vaikaidiq,
sutuoktinio, sutuoktinio tevq, vaikq (ivaikiq), broliq ir sesery mirties atveju iki
- 3 dienq;
34, Lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu, darbuotojui sutikus pasiraSytinai, gali
bfiti pavesta
atlikti pareigybes apraS'yme nenurodytas funkcijas, atsiradusias del laikinai nesandio darbuotoio.

Darbuotojo pavadavimars laikomas papillomu darbu fu ui: ji mokama priemoka.
3 5 . LopSelio-darZelio darbuotoj ai dirba ptagal darbo gr
afikq:
35.1. pedagoginiam personalui kiekvienil menesi darbo grafikqsudaro direktoriaus pavaduotojas

ugdymui' Jis teikia dilektoriui darbo grafikq tvirtinti ne vdliau, kaip 1 savaite
pradZios;

iki

menesio
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35.2. nepedagoginiam personalui lkiekvien4 menesi darbo grafikus
sudaro direktoriaus
pavaduotojas. Jis teihia direktoriui darbo grafik? tvirtinti
ne vdliau, kaip 1 savaite iki menesio
pradZios;
35'3' administracija turi teisg esant brllinybei keisti Lopselio-d
arLeliodarbuotojq darbo grafikus.
36' Darbuotojai privalo laikytis
istaigoje nustatyro darbo laiko.
37' Darbuotojai, palikdami istaig4 darbo tikslais, turi apie
tai informuoti savo tiesiogini vadov4 ir
nurodyti isvykimo til'sl4 bei trukmg. Noredami isvykti ne darbo
tikslais, darbuotojai turi gauti
vadovo sutikim4' Sa',zavali5kai darbuotojams keistis pamainomis,
i5leisti vienas kit4 iS darbo
grieLtai draudZiama ir laikoma darbo drausmes paZeidimu.
38' Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visi5kai negalintys atvykti
i darbq, apie tai
nedelsdami privalo inLformuoti savo vadov4 ir nurodyti velavimo
ar neatvykimo prieZastis. Jei
darbuotojai apie savo neatvykim4 del tam tikrq prieZasdiq negali pranesti
patys, tai gali padaryti

kiti asmenys.
39' Darbuotojo faktiSkai dirbtas darbo laikas Zymimas Lietuvos Respublikos
Vyriausybes
nutarimu nustatytos f<rrmos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose
kiekvien4 dienq. UZ duomenq

teisingum4 atsako ZiniaraSti uZpildgs ir pasiraSgs asmuo.
40' Darbuotojq poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Darbo Kodeksu ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutenimais.
41. Kasdienio poilsio laikas:
41'l' praejus pusei darbo dienos, dalbuotojams suteikiama 30 minudiq pertrauka pailseti
ir
pavalgyti' Pietq pertrauka neiskaitoma darbo laikq. Darbuotojas pertrauk4
i
pavalgyti ir pailseti
naudoja savo nuoZiDra' t.y. jos metu neprivalo vykdyti vadovq nurodymq,
atlikti savo tiesioginio
darbo, turi teisg palikti darbo viet4;
47.2. darbvotojams, diirbantiems su vaikais, ir tiems, kurie del darbo specifikos
negali palikti

darbo vietos (virejams, ikimokyklinio ugdymo mokytojams, prieSmokyklinio ugdymo
mokytojams, aukletojq padejejams ir pan.), suteikiama galimybe pavalgyti
darbo metu (darbo

vietoje);
41.3' darbuotojams palpildomos pertraukos pailseti, dirbantiems lauke, specialiosios pertraukos
dirbantiems su vaizdo terminalais numatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Darbo
kodeksu.

42. Kassavaitinis poilsio laikas: poilsio dienos SeStadienis ir sekmadienis.
43. Kasmetinis poilsio laikas - Svendiq dienos, atostogos.
44' Darbuotojq kasmetiniq ir kitq atostogq suteikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos
Darbo Kodekse.
45. Kasmetiniq atostog:q grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams ne
veliau, kai
iki einamqjq metq kovc, I dienos.

46. Tikslines (mokynosi)

atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Darbo Kocleksu.
47. Nemokamos atostogos darbuotojarns suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo Kodekse
numatytais atvejais. I5irntinais atvejais, darbuotojui pateikus praSym4 ra5tu, Saliq susitarimu gali
bDti suteikiamos nemokamos atostogos iki 30 darbo dienq.

48. Darbuotojams leidZiama neatvykti
numatytais atvejais.

i

darbq

tik

Lietuvos Respublikos Darbo kodekse
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VI SKYRIUS
PAGRINDINES LOPSELIO-DARZELIO ADMINISTRACIJoS
IR DARBUoToJU
PAREIGOS
49. LopSelio-darZelio darbuotojai privalo:

49'7' petiodiskai tikrintis sveikat4. I5vados apie tinkamum4 dirbti
fiksuojamos medicinineje

knygeleje (Forma Nr. 048/a);
49'2' pedagoginis personalas privalo iSklausyti pirmosios medicinines
pagalbos teikimo kursus,
visi darbuotojai - higienos igudZiq kursus ir gauti tai liudijant pazymejimE;
i
49'3' atsakyti uL vaikr4 sveikat4 ir gyvybg
jos
ir
ribq, vis4 jo buvimo ikimokyklineje
istaigoje uZ
laik4;
istaigoje
49'4' vykstant uz istaigos ribq (spektakliai, ekskursijos...) reikalingas
tevq (globejq, mpintojq)
sutikimas:

49.5. susirgus vaikui, nedelsiant informuoti tevus (globejus, riipintojus)
ar pakviesti medicining
pagalb4;

49'6' laikytis darbo s:rugos ir sveikatos, higienos normq ir taisykliq, prie5gaisrines
ir civilines

apsaugos reikalavimq;

49.7. imtis priemoniq, igalinandiq skubiai pasalinti prieZastis
ir s4lygas, kurios kliudo normaliam
darbui arba apsunkina, nedelsiant pranesti administracijai apie
atsiradusias kliUtis, pavojus,
jeigu darbuotojas pats negalijq paSalinti;

ii

49'8' darbo laiku atljikti pareigines funkcijas bei LopSelio-darZelio administracijos,
vadovo

pavestas uZduotis, nurodymus, darbo metu neuZsiimti pasaliniais
darbais;

49'9' LopSelio-datlelio vadovaujantys darbuotojai (pagal organizacing valdymo
strukt1r4)
privalo kontroliuoti ir priZiDreti jiems pavaldZiq darbuotojq darbq,
vertinti jo kokybg ir visiskai
atsakyti uZ jq darbo rezultatus. Vykdyti
darbuotojq
kasmetines veiklos vertinim4;
istaigos
49.10. saugoti ir tausoti LopSelio-darLelio turt4, racionaliai ir taupiai naudoti
darbo priemones,
medZiagas, kompiutering irang4, technik4, elektros energij4 ir kitus
istaigos materialinius
isteklius, nesinaudoti jais ne su darbu susijusiais tikslais ir neleisti to
daryti pasaliniams
asmenims;

49.11. palaikyti Svar4

ir tvark4 darbo vietoje, o taip pat kitose Lop5elio-d arilelio patalpose bei
teritorijoje, baigus darb4 ar i5vykstant iS darbo vietos iSjungti elektr4, kompiutering
irang4,
uLdaryti langus, neparlikti ant stalo dokumentq su konfidencialia informacija, kiekvien4
penktadieni skirti 30 min. darbo vietos pefiiurai;
49.12. r[pintis darbo vietos estetika.
50. Darbuotojui, paZeidusiam Sias Taisykles, taikoma tarnybine ar drausmine atsakomybe.
51' Darbuotojq tarnybing ar drausming atsakomybg reglamentuoja Lietuvos Respublikos
valstybes tamybos istatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
5 2. Lop5elio-darZelio drubuotoj ams draudZiama:
52'1. leisti lankytis paiSaliniams asmenims virtuveje, maisto produktq ir minkSto inventoriaus
sandeliuose;
52.2. palikti pa5alinius asmenis vienus kabinete;
52. 3. naudotis elektriniais Sildymo prietaisais.

53' Lop5elio-darZelio darbuotojai privalo, asmeninius daiktus, (b1tinus vaistus, ar kitas butinas
asmenines priemones)

llikyti

darbuotoj ams skirtose rakinamose spintose.

54. LopSelio-darZelio dzrbuotojai turi uZtikrinti, kad

jq darbo vietoje nebutq paSaliniq asmenr+.
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VII SKYRIUS
DARBUOTOJU TEISES
55. Darbuotojai turi teisg:
5

5. I .

naudotis socialindmis garantij omis, atostogomis;

55'2' pateikus rasti5k4 prasym4 neatvykti
uZmokesdio;

i

darba administracijai leidus, nemokant darbo

55'3. laiku, nustatytonnis dienomis gauti darbo uZmokesti;
55'4' is administracijos gauti vis4 butin4 informacij4, reikaling4 tinkamai
atlikti darbo sutartimi
patvirtintus ir pareiginLiuose aprasuose nurodytus darbus.

VIII SKYRIUS
APRANGOS IR ISVAIZDOS R]DIKALAVIMAI
56' LopSelio-darZelio darbuotojai turi bDti tvarkingos iisvaizdos, jq apranga
svari, tvarkinga,

dalykinio stiliaus.

57. Savo elgesiu ;reprezentuoti Lop5eli-darZeli, laikytis tamybines etikos,
elgtis

su

bendradarbiais, vaikq tevais (globej ais, rdpintoj ais), svediais pagarbiai,
toleranti5kai, gerbti jq
privatum4 ir neskleisti apie juos konfidencialios informaciios, apkalbq,
konfl iktinese situacij ose
nesivadovauti emocii o mis.
58. LopSelyj e-darLelyje turi b[ti vengiama triuk5mo, palaikoma dalykine
atmosfera.
5 9. LopSelio-darZelio clarbuotoj ams draudZiama:
59.1.

taikyi vaikams fizines ir psichologines

bausmes;

59'2. leisti pasiimti i5 Lop5elio-darZelio vaikus neblaiviems tdvams (globejams,
rupintojams),
nepilnamediams Seimos nariams, nepaZistamiems asmenirns;
59'3. darbo metu naudoti alkoholinius gerimus, kitas tokr;ines medZiagas, biiti neblaiviems
arba
apsvaigusiems nuo narJkotikq, toksiniq medLiaglar medic inos preparatq;
5 9. 4. rukyti LopSelio - darLelio patalpose ir teritorij
oj e ;
59.5 vartoti necenzurinius ZodZius ir posakius, Zeminandius asmens garbg ir
orum4;

59'6. laikyti savo darb,o vietoje daiktus nieko bendra neturindius su darbiniq funkcijq
atlikimu,
savo asmeniniam naudojimui nusipirktus produktus ir prekes.

IX SKYRIUS
DARBO UZMOKES]IIS
60' LopSelio-darZelio darbuotojams darbo uZmokestis nusl.atomas darbo sutartyje jos pasiraSymo
metu, vadovaujantis galiojandiais Lietuvos Respublikos valstybes
savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo apmokejimo istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo

ir

ir

Mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos tarybos

sprendimais, nustatytu tarnybinio atlyginimo koeficienfir,
ivertinant darbuotojo i5silavinim4,
staLq, kvalifi kacing kate gorij 4.
61. Darbo uZmokestis mokamas 2 kartus per menesi 10 ir 25 dienomis, pinigus pervedant
i
asmenines darbuotojq s4skaitas. Darbuotojams iSduodamas atsiskaitymo lapeliai apie mdnesio
darbo uZmokesti.

62. Darbo uZmokestis gali brlti mokamas ne rediau kaip vien4 kart4 per menesi. Avansas
mokamas esant ra5tiSkarn darbuotojo praSymui.
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63. Darbo uZmokestis uZ atostogas mokamas

ne

veliau kaip pries 3 dienas

atostogoms.

64. Duomenys apie darbuotojq darbo uZmokesti teikiami
tvarka.

ir

iki

prasidedant

skelbiami teises aktq nustatyta

X SKYRIUS
PAGRINDINES DARBDAVIO PAITEIGOS IR TEISES
65. Pagrindines darbdavio pareigos:

65'1' laikytis istatymq ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq darbq,darbuotojq
saug? ir sveikat4,
rdpintis personalo poreikiais ;
65.2. uLtik,rinti saugiars ir sveikas darbo s4lygas;
65.3. irengli darbo vietas, atitinkandias darbo saugos

ir sveikatos reikalavimus;
drabuLir4, avalynes saugq laikym4,

65'4' uztikdnti darb'uotojq asmeniniq daiktq, lauko
darbuotoj ams skirtose rakinamose spintose;
65.5. rDpintis personalo kvalifikacijos kelimu bei mokym.u.
66. Pagrindines darbdavio teises:
66' 1. reikalauti

ir kontroliuoti kad darbuotojai vykdytq pareigas ir laikytqsi darbo drausmes;
66'2' reikalauti ir pavesti kontrolg, pavaduotojui ugdymui, pavaduotojui, kad darbuotojai
laikytq
ir uztikrintq savo asrnreniniq daiktq saugumg bei neprieinamum4 kitiems asmenims (ypatingai
vaikams);
66.3. esant bDtinybei, pakeisti darbuotojo darbo viet4
pakeitimas;

ir Jaik4. Sis pakeitimas nera darbo s4lygrl

66.4. istatymq nustatyta tvarka skirti drausmines nuobaudas;
66.5 kontroliuoti kaip rlarbuotojai laikosi Siq Taisykliq;

66.6 naujai atvykusius darbuotojus pasiraSytinai supaZindinti su Siomis Taisyklemis.

XI SKYRIUS
DARBAS VASARII

67' Vasaros laikotarpiu istaiga uLdaroma pagal Svietimo skyriaus vedejo
isakym4 arba pagal
direktoriaus
jei
toki atveji numato steigejas, pasiruo5imui kitiems mokslo
istaigos
ir;akym4,
metams, taupant biudZetines leSas. Personalas griZgs po kasmetiniq atostogq, nesant vaikq,
dirba
darbus reikalingus istaig4 paruoSti naujiems mokslo metafirs, t.y. vykdo paruoSiamuosius darbus

iki

sugriZta

i istaig4 vaikai.

XII SKYRIUS
SUSIRINKIMU ORGANIZAVIMO TVARKA
68. Bendri istaigos susirinkimai organizuojami vien4-du kartus per metus, pedagogq tarybos
posedZiai - tris kartus per metus. Visuotiniai tevq (globejtl, nipintojq) susirinkimai vien4 kart4
metuose.

69' Darbuotojq dalyvavimas susirinkimuose

-

ir posedZiiuose butinas, iSskyrus pateisinamus
atvejus. Susirinkimai vyksta uZtilainant vaikq saugum4, paliekant budindius darbuotojus vaikq
miego metu arba po darbo.
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XIII SKYRIUS
SKATINIMAS IR NUOITAUDOS
Paskatinimai, apdovanojimai ir materialine parama skiriama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyrriausybds nutarimq ir Lopselio-darZelio
Darbo apmokejimo sir;temoje nustatyta tvarka.
71. UL nepriekai5ting;4 darbiniq pareigq vykdym4, iSsk.irtines savybes, ypatingai gerai atlikt4
darbq, specialiq uZduodiq, reikalaujandiq ypatingos skubos ir kokybes atlikim4, atsiZvelgiant
i
kiekvieno darbuotojo asmenini indeli, kiirybiSkum4 darbe ir kitus pasiekimus, skiriami
paskatinimai: istaigos, aukStesnes organizacijos padeka. Gali buti ir kitos paskatinimo formos.
72.U2 darbo drausmers paZeidimus, t.y. nevykdant darbo pareigq arba netinkamai jas vykdant del
darbuotojo kaltes (tydios ar neatsargumo), gali b[ti skiriama viena i5 Siq drausminiq nuobaudq:

70.

pastaba, papeikimas ar atleidimas i5 darbo.

tojui, p aieidusiam Sias Tai sykle s, taikoma drausmine atsakomybe.
74. Drausmines nuobaudas Lop5elio-darlelio direktorius skiria vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Darbo Kodeksu.
73

. Darbuo

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
A.
-.
75. Sios Taisykles

isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos.
76. Taisykles gali bUti keidiamos, papildomos keidiantis istatymams, keidiant Lop5elio-darlelio
veiklos organizavimq ar j i reorganizuoj ant.
77. Siq Taisykliq laikymasis yra viena darbo drausmes surCetiniq daliq.
78. Su Siomis Taisyklemis ir jq pakeitimais visi LopSelio-darlelio darbuotojai turi blti
supaZindinami pasira5lrtinai.

PRITARTA
{staigos tarybos posediiio
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