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KLAIPEDOS LOPSELIO-DAR i,nttO,,zIOGELIS"
DARBO TVARKOS TAISYKLES

T SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elio-darLelio,,Ziogelis" (toliau - Lop5elis-darZelis), kodas 190432690,

darbo tvarkos taisykles (toliau faisykles) - tai norminis teises aktas, nustatantis Lop5elio-

darZelio darbo tvarkE ir reglamentuoj antis darbuotoiq santykius darbe.

2. 'l'aisyklcs reglamentno.ia istaigos clarbo tvark4, kurios tikslas - daryti itak4 Lop5elio-

darZelio darbuoto.jq, dirbandiq pagal darbo sutartis, elgesiui, uZtikrinti geresni LopSelio-darlelio

veiklos organizavim4, racionalq darbo laiko, ZmogiSkqiq ir materialiqiq iStekliq panaudojim4 bei

darbo drausrng, narkotiniq ir psicl"rotropiniq medZiagq vartojimo prevencij4.

3. LopSelio-clarZelio veikla grindZiama Vaiko Teisiq Konvencija, Lietuvos Respublikos

Konstitucija. Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos

Respublikos Svictinro, rlokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministeriios" Klaipeclos n.riesto savivaldybes administracijos, Klaipedos miesto savivaldybes

administracijos Svietimo sl<yriaus priimtais norminiais aktais, isakymais, nutarimais bei kitais

Lop5elio-darZel i o vc i k l4 re gl amentuoj andi ais dokurnentais.

4. Sios'l-aisykles yra privalomos visiems LopSelyje-darZelyie dirbantiems darbuotojams

ir taikornos tiek, kiek Siq teisinirl santykiq nereglamentuoia Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti
teises aktai.

5. tJZ I-opSelio-darZelio Taisyklitl igyvendinim4 atsako istaigos vadovas.

II SKYRIUS
KOMUNII(ACIJA, INF'ORMACIJOS TEIKIMAS, DARBUOTOJU INFORMAVIMAS,

NE,DISKII.IMINAVIMAS, ASMENS DUOMENU APSAUGA

6. Darbclavys ir darbr"rotojai igyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas privalo

s4Zir-rir rgai, bcncl rncla rtri a uclam i, nepiktnaudZiaudami teise.

7. Darbc'lavys ir clarbr-rotojai privalo vengti interesq konflikto ir siekti bendros geroves,

darbo sar-rtykitl damios pletros ir abiejq Saliq teisetq interesq gynimo.

8. Darbdarvys ir darbuoto.iai privalo vieni kitiems laiku praneSti bet kokias aplinkybes,

galindias reikSmingai paveikti sutarties sudarym4, vykdym4 ir nutraukim4. informacija turi blti
teisinga ir patcil<ian-ra Siosc 'faisyklcse nustatytais terminais.

9. DarbLroto.las, pasikcitus asmens duomenims, per tris darbo dienas privalo apie

pasikeitirnr-rs inlbrrruoti darbdavi. Pasikeitus faktinei gyvenamajai vietai, darbdavf privalo

infbrn"moti rrc viliau kaip kit4 darbo dien4.

10. DarbLroto.jo ir clarbdavio vientl kitiems perduodami dokumentai (vietiniai teises

aktai, taisykles, nuostatai, plane5in-rai, lspejimai, pra5ymai, sutikimai, prieStaravimai,

paaiSkinimai ir pan.) turi buti pateikiami raStu. Dokumentq ir informacijos tinkamu pateikimu
raStu laikonri tie atve.iai, kada duomenys perduodami iprastai naudojamomis informaciniq
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technologijq priemoncmis (elektroniniu pa5tu, mobiliaisiais irenginiais ir kt.) su s4lyga, kad

asmeniniai dol<umentai b[tq su asmens paraSu skenuoti, kad bfrtq imanoma nustatyti

infbrmacijos turini" .1os pateikej4, pateikinio fakt4 ir 1aik4, taip pat sudarytos galimybes j4

iSsaugoti. Vienzri i5 Saliq nurodZius pagr!stas abejones del Siq sqlygq buvimo, irodyti, kad ios
buvo sudarytos, privalo darbdavys.

1 1. Darbuotojai, su istaigoje galiojandiais vietinio pobldZio teises aktais, darbdavio

nurodymais supaZindinami elektroniniu pa5tu. ISsiundiant teises aktq ar reikiam4 informacij4

elektroniniu formatu, prilyginami ra5tiSkani susipaZinimui, jei teises akte nenurodyta kitaip.
12,. L)1. clarbuotojrl, netr"rrinditl prieigos prie elektroninio pa5to, supaZindinirn4 su

atsir4stais teiscs al<tais ar kita inforr-nacija atsakingas ra5tines administratorius.

13. Darbclavys privalo igyvendinti lyditl lygybes ir nediskriminavimo kitais pagrindais

principus.

14. Darbclavys privalo ginti darbuotojo garbg ir orurn4, gerbti darbuotojo Seiminius

santykius, tcisq i priruatrl gyvenim4, uZtikrinti darbuotojo asmens duomenq apsaug4, draudZiant

pateikti darbuoto.jo zlsmens cluomenis tretiesiems asmenims, iSskyrus istatymuose nustatytais

atve.jais.

15. Vaizdo stebe.iin'ras ir garso ira5ymas darbo vietoje gali b[ti vykdomas, kai del darbo

specifikos btitina LrT.tikrinti vie5umq, asurenll, turto ar visuomenes sallgum4, ir kitais atvejais,

i5skyrus atve.jus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybg ir mast4. Apie vaizdo

stebeiirno ir garso iraSvrr4 l<onkredioje darbo vietoje informuojama vaizdiniu Zymeniu matomo.ie

vietoje.

16. Ziniasklaiilos atstovams informacij4 apie LopSelio-darLelio veikl4 teikia tik
Lop5elio-darZelio direhtorius arba direktoriaus paskirtas darbuotojas atstovauti Lop5elio-darZelio

pozicijq vicSo.ic crdvc.ie.

III SKYRIUS
DARBUOTOJU III. T]GDYTINIV SAUGA IR SVEIKATA, MOBINGO, SMURTO IR

PATYdIU PREVENCIJA

I 7. Darbclayys privalo:

17.1. urZtikrinti vistl clarbuotoj rl normali4, saugiq ir sveik4 darbo aplink4, kurioie

darbuotoizrs ar .jr-1 grllpe nepatirtq mobingo aprai5kq, mobingo, patydiq, prie5i5kq, neeti5kq,

Zeminandiq, agresy,vitl, y'z,eidLian(,iq veiksmq, kuriais kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes

garbg ir orum4, ftz,ini ar psichologini asmens neliediamumq ar, kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq
grlrpg ibauginti ar sumenkinti;

17.2.. imtis visq b[tinq priemoniq psichologinio smufto, mobingo apraiSkq ir mobingo

darbo aplinko.je prevenciiai r"rZtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologini smurt4,

mobingo apraiSkas ir r.r-robing4 darbo aplinkoje, suteikti;
17 .3. organizuoti ir vykdyti saugq darb4, irengti tinkamas, saugias ir sveikatai

nekenksrningas darbo sqlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos

istatyme, kitr"rosc norminiuose teises aktuose.

1 8. l.opSelio-darZelio darbuotojas privalo:

18.1. pasitikrinti svcikatq prieS isidarbindamas, o dirbant - tikrintis periodi5kai pagal

patvirtintq clarbLrotojq svcikzrtos pasitikrinimo grafikE, laiku atlikti privalomus profilaktinius
tyrimus. UZ c'larbLroto.irl sveikatos pasitikrinim4 laiku atsakingas direktoriaus pavaduotojas;
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18.2. pagal nustatytlls reikalavimus pradedamas dirbti ir po to sistemingai i5klausyti

pirmosios pagalbos ir higieniniq ig[dZiq kurs4. PaZymejimus, patvirtinandius privalomq Ziniq

igrjimq, pristatyti ciirektoriaus pavaduotojui;

18.3. uZtikrinti smurto ir patydiq prevencij4, bes4lygi5kai vykdyti Smurto ir patydiq

prevenciios, intcrvcnciios ir stebdsenos vykdymo tvarkos apra5e, pareigybiq apraSymuose,

ugdymo sutartysc ir kituose direktoriaus patvirtintuose dokumentuose reglamentuojamas

funkcii as ir pricn.rones,

18.4. neclelsiant inlbrmuoti direktoriq ar jo pavaduotojus apie situacij4 darbo vietose ar

kitose istaigos vietose, kLrri, jL1 isitikinimu, gali kelti pavojq darbuotojq ar vaikq saugai ir
sveikatai" taip pat apie darbuoto.fq ar vaikq saugos ir sveikatos reikalavirnq paZeidimus, kuriq
patys paSalinti ncgali.

19. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, prie5mokyklinio ugdymo mokytojai privalo:

nuolat stebeti kickvieno vaiko sveikatos b[klq, daug demesio skiriant naujai atvykusiam vaikui

adaptaciios laikotarpiu. DrauclZiamos bet kokios fizines, psichologines bausmds. DraudZiama

priimti sergandiLrs ar (ir) tr-rrindius uZkrediamqiLl ligq poZymiq (kar5diuoja, skundZiasi skausmu,

viduriuo.ja. r,emia. kosi ir kt.) vaikus, taip pat sergandius pedikulioze. Po ligos vaikas gali buti
priimtas i istaigq tih tevarns (globejams, mpintojams) uZpildZius Lop5elio-darZelio nustatyt4

pra5ymo 1bm"r4.

20. Peclagogai, vaiko pagalbos specialistai turi b[ti susipaZinE ir vadovautis darbe

LopSelio-darZe I i o d i rektori ar-rs patvirtintomis Siomis tvarkomis :

20.l. Pirmos pagalbos teikimo nelaimingrl atsitikimq ir susirgimq metu tvarka;

Itt ' 
", 

1'i1..rr,i,,.',,,,,,,111.ri1 lttirrirrni:r ircirrlcltcincrrris ligonris (pvz.: culttinitt r.liitttcttt"

ixllttittistt lrr i rlr) l'\ iii i\ii.

.rl) i l,,iirl)it()rrjll 'i';1..']nti uiol.inirri srrsit'r-r,rrs irr ;lalyrus ttaunlr) istzrigoic il tcisdttl r,ail<o

irtstor Li itri,;t l,i,r', irti, i1,i, i ,, ,n,r,l\' i)irlit'llt lt'illlt'iut rtt'Ltttttl svcililtltls slttriltc11,r1111- ti,'arl<a;

lil. : ' lr,l i,rlt rrir.)rrilo, ilrli ilirr](-'rrs Irigicnos" ltcclil<tr litlzc:i il'tticZLt tt'ltll<lt.

.l i . Darbuoto.jas tr-rri teisq atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip

pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nera apmokytas. Darbuotojo atsisakymas dirbti
negali blti laikomas darbo paZeidirnu.

22. I-opSelio-clarZelio direktoriaus patvirlinti darbuotoiq ir ugdytiniq saugos ir sveikatos

vietiniai norminiai teises aktai ir kiti teises aktai, susijg su darbuotojq ir ugdytiniq sveikata ir
sauga, yra privzrlomi r,),kclyti visietrs.

IV SKYRIUS
DARIilJOI'OJU PRIIiMIMO, PERKELIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

23. Darbr-roto.iai i darb4 priimami, perkeliami i kitas pareigas, atleidZiami i5 pareigq

direktoriaus isakymu, viidovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos

Respublikos normirriais tciscs aktais.

24. Asmcnys. prelendr-ro.iantys eiti konkredias pareigas LopSelyje-darZelyje, turi atitikti
bendruosius ir specialiuosius rei[<alavin-rus, nustatytus tos pareigybes apra5yme.

25. Su kickvicnr"r darbuotoiur sudaromos darbo sutaftys.

26. Darbo sutartis gali bhti pakeista, papildyta arba nutraukta tik istatymq nustatyta

tvarka ir pagrindais, ivardintais LietLrvos Respublikos darbo kodekse.
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27. Kiekvienarr priirntam darbuotojui uZvedama asmens byla: i5silavinimo ir
i5simokslinimo clol<umentq kopijos, kvalifikacines kategorijos suteikimo paZymejimq kopijos,

paZymos apic darbo stai.a,, asmens tapatybg irodandiq dokumentq kopijos.

V SKYRIT]S

DARBO IR POILSIO LAIKAS

28. LopSelio-darZelio darburotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis

Lietuvos Respr-rblikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais.

29. t.op5cly.je -cl ari.cly.ie nustatyta penkiq darbo dienq savaite. Sestadieniai ir
sekn-radieniai poi lsio dienos.

30. Darrbo savaites ir darbo dienos trukme:

30.1 . clirektoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui,

specialistui, raStines administratoriui, sandelininkui, virejui, kiemsargiui, darbininkams

nustatoma 8 valanclr-1 clarbo diena ir 40 valandq darbo savaite;

30.2.. ikimokyklinio r.rgdyrno mokytojams ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojams,

nefbrrnalio.jo (papildorro) ugclyr,-ro mokyto.jams nustatoma 36 valandq darbo savaite, i5 jq: 33

valandos skirizrmos ticsioginiarn clarbr-ri su vaikais ir 3 valandos per savaitq netiesioginiam darbui

(tai gali buti c'larbLl planavin.rns, programq rengimas, pasirengimas veiklai, konsultacijos tdvams

(globejams, rlpinlojarns) ir pcdagogams, darbas komisijose, darbo grupese ir kt.);

30.3. logopedui nustatoma 32 valandq darbo savaitd, i5.ir4:22 valandos per savaitg

skiriamos tiesioginiam darbui su specialiqlq poreikiq vaikais ir l0 valandos per savaitq skiriamos

netiesiogir.rianr clarbui (tai gali buti darbtl planavimas, kalbos ugdyrno individualiq, pogrupiniq ir
gn-rpir-rit1 progranrll rcngimas, pasirengin-ras pratyboms, pagalba pedagogams rengiant ugdymo

programas. konsr-rltacijos tevams (globe.iams, r[pintojams) ir pedagogams, darbas vaiko geroves

komisijoje ir kt.);
30.4. meninio ugdymo pedagogui nustatoma 26 valandq darbo savaite, ii jq 24

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

pasiruo5imr:i veikloms. koncertams, projektinei veiklai, dalyvavim4 darbo grupese ir kt.);

30.5. il<imokyklinio ugdyrno mokytojo, prie5mokyklinio ugdymo mokytojo,

nefbrmalio.io (papildorno) ugdyrno mokytojo, aukletojo padejejq darbo laikas skaidiuojamas

pagal suming darbo laiko apskait4. Surnir-res darbo laiko apskaitos laikotarpis - vienas menuo.

Tikslus darbo praclZios. pzrbaigos laikas f-rksuoiamas darbo grafikuose.

31. Darbr-roto.iq. clirbandiq papildom4 darb4, darbo dienos trukme negali vir5yti 12

valandq, o darbo saveritcs tnrkme negali virSyti 60 valandq.

32. Darbo praclZia 10,5 valandq darbo grupeje - 7.30 valand4, darbo pabaiga- 18.00

valand4.

33. l.opSclio-clarZclio clirektorius, darbuotojo pra5ymu gali suteikti laisvas dienas,

garantuoiant viclLrtini darbo r"rZmokesti ir darbo viet4:

33.1. artinrrlirl giminaiditl (tevt1, iteviq), vaikq (ivaikiq), brolitl, seserl1, seneliq ir
vaikaidiq, sutuoktinio, suluoktinio tevq, vaikq (ivaikiq), broliq ir seserq mirties atveju - iki 3

dienq;

34. LopSelio-ciarZelio direktoriaus isakymu, darbuotojui sutikus pasira5ytinai, gali buti
pavesta atlikti parcigybes apra5yme nenurodytas funkcijas, atsiradusias del laikinai nesandio

darbuotoio. Darbuotojo pavaclavin'ras laikomas papildomu darbu ir uZ ji mokama priemoka.

35. LopSclio-darZelio darbr"rotojai dirba pagal darbo grafik4:
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35.1. pedagoginiam personalui kiekvien4 menesi darbo grafik4 sudaro direktoriaus

pavaduoto.jas ugdyn.rr,ri. Jis tcil<ia direktoriui darbo grafik4 tvirtinti ne veliau, kaip 1 savaite iki
mdnesio prac'lZios;

35.2. nepcdzrgoginian-r personalui kiekvien4 menesi darbo grafikus sudaro direktoriaus
pavaduolojas. Jis tcikia direktoriui darbo grafik4 tvirtinti ne vdliau, kaip I savaite iki rnenesio

pradZios;

3.5.-1. aclnrinistraci.ia turi teisg esant bltinybei keisti LopSelio-darLelio darbuotojq darbo
grafikus.

36. Darbuoto.jai privalo laikytis istaigoje nustatyto darbo laiko.

37. Darbr-roto.iai, palikdami istaig4 darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesiogini
vadov4 ir nLrrodyti iSvykirro tiksl4 bei trukmg. Noredami iSvykti ne darbo tikslais, darbuotojai
turi gauti vac'lovo sutikimrl. SavavaliSkai darbuotojams keistis pamainomis, i5leisti vienas kit4 i5

darbo gricTlai clrauclZizu.na ir ltrikorra darbo drausmes paZeidimu.

38, I)arbLroto.jai, negalintys laiku atvykti arba visiSkai negalintys atvykti i darb4, apie tai
nedelsdami privalo irrlbm.rr-roti clirektoriaus pavaduotoj4 ugdymui ar direktoriaus pavaduotoj4 ir
nurodyti velavir.r.ro ',r. ,.,.n11,ykinro prieZastis. Jei darbuotojai apie savo neatvykim4 del tam tikrq
prieZasdirl negali prancSti pzrtys, tai gali padaryti kiti asmenys.

39. I)arbuoto.jo laktiSkai dirbtas darbo laikas Zymimas Lietuvos Respublikos

Vyriausybds r.rutarin'ru nLrstatytos formos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose kiekvien4 dien4.

UZ duornenr4 teisingr"rmil atsako 2iniara5ti LrZpildqs ir pasira5gs asmuo.

40. DalbLroto.jq poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu ir [.ictr"rvos Respublikos Vyriausybes nutarimais.

41. I(asc'licnio poilsio laikas:

41.1. ne veliau kaip po penkir-1 valandq darbo darbuotojams suteikiama 30 minudiq
pertrauka pailseti ir pavalgyti. Pietq pertrauka neiskaitoma i darbo laikE. Darbuotoias pertrauk4

pavalgyti ir pailscti naLrdojzr savo nuoZi[ra, t.y. jos metu neprivalo vykdyti vadovq nurodymq,

atlikti savo tiesiogir-rio darbo, turi teisq palikti darbo viet4;

41.2. clarbr"roto.iams, clirbantiems su vaikais, ir tiems, kurie del darbo specifikos negali
palikti darbo vietos (vire.jams. ikirnokyklinio ugdymo mokytojams, priesmokyklinio ugdymo

mokytojarr-rs. aLrl<leto.i11 (mokyto.jq) padeje.iams ir pan.), suteikiama galimybe pavalgyti darbo

metu (darbo victoic);
41.3. clarbuotcr.jams papilclomos pertraukos pailseti, dirbantiems lauke, specialiosios

pertraul<os dirtranticms su vaizdo teminalais numatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksLr.

42. I(asszivaitinis poilsio laikas: poilsio dienos - Se5tadienis ir sekmadienis.

43. I(asrnetinis poilsio laikas - Svendiq dienos, atostogos,

44. DarbLroto.jq kasmetiniq ir kitq atostogrp suteikimo tvarka nustatyta Lietuvos
Respublikos c'lzirbo kodekse.

45. I(zrsrr.retinitl atostogtl grafikas sudarotnas kiekvieniems kalendoriniams metams ne

vdliau, kaip iki cinamr"lIq metq l<ovo 1 dienos.

46. 'l'ikslincs (mokymosi) atostogos darbuotoiams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos c'larbo [<oc1el<su.

47. Net.nokarmos atostogos darbuotoiams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo
kodekse ur:tnatytztis atve.jais. ISimtinais atvejais, darbuotojui pateikus pra5ym4 raStu, Saliq

susitarimu gali biiti sutcikian-ros nemokamos atostogos iki 30 darbo dienq.
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48. Darbuolo.ian.rs leidZiama neatvykti i darbq tik Lietuvos Respublikos darbo kodekse

numatytais atvc.jais.

VI SKYRIUS
PAG II I N D I N I,]S I,C) PST] LIO.DARZELIO ADMINISTRACIJOS IR DARBUOTOJU

PAREIGOS

49. t-opSclio-darZelio darbuotoiai privalo:

4L).1 . pcriodiSkai tikrintis sveikat4 ir atlikti profilaktinius tyrimus. I5vados apie

tinkamumrl dirbti fil<sLro.jamos mediciriineje knygeleie (Forma Nr. 048/a) ir laboratorinio tyrimo

paLyma (protokolas);

49.2. pedzigoginis personalas privalo iSklausyti pirmosios medicinines pagalbos teikimo

kursus, visi clarbuotojai 'l-rigienos igfldZiq kursus ir gauti tai liudijanti paZymejim4;

49.3. pcclagogirris pcrsonalas ir aukletojo (mokytojo) padejejai atsakyti uZ vaiktl

saugurn4, sveikatq ir gyvybg istaigoje ir uZ ios ribq, vis4 jo buvimo ikimokyklineje istaigoje
laik4;

49.4. r,aikan'rs vykstant uZ istaigos ribq (spektakliai, ekskursijos...) reikalingas tevq

(globe.iq. rupinto.iq) sr.rtikirnas, r,aikus lydeti privalo maZiausiai du darbuotoiai;

49.5. sr-rsirgus vaikui ar ivykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant informuoti tevus

(globe.iLrs, rupinto.ius) irlar kviesti medicininq pagalb4;

49.6. laikytis clarbo saLtgos ir sveikatos, higienos normll ir taisykliq, prie5gaisrines ir
civilines apsaLlgos reikalavirr-u4;

49.7. imtis pricn.ronir-p, igalinandiq skubiai pa5alinti prieZastis ir s4lygas, kurios kliudo

normaliam (saLrgiant) ciarbui arba jf apsunkina, nedelsiant prane5ti administracijai apie

atsiradusias kliLitis. pavo.ius,.jeigu darbuoto.jas pats negali jq pa5alinti;

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

vadovo pavcstas uZcluotis, r.lt.rodyrnus, darbo metu neuZsiimti pa5aliniais darbais;

4L).(). LopSclio-darZelio vadovaujantys darbuotojai (pagal organizacing valdymo

struktfir4) privalo kontroliuoti ir priZifireti.iiems pavaldZiq darbuotojq darb4, vertinti jo kokybg ir
visiSkai trlsakyti uZ .iL1 ciarbo rezultatus. Vykdyti istaigos darbuotojq kasmetines veiklos

vertinir-nq;

49.10. sar"rgroti ir tausoti LopSelio-dari,elio turt4, racionaliai ir taupiai naudoti darbo

priemones. nteclZirigas, konTpiutering irang4, teclinik4, elektros energij4 ir kitus istaigos
materialinius iStcklir,rs. nesinaucloti jais ne su darbu susijusiais tikslais ir neleisti to daryti

pa5aliniarrs asnrcnims:

4L).11. palaikyti Svarq ir tvark4 darbo vietoje, o taip pat kitose Lop5elio-darLelio

patalpose bei tcritoriio.jc. baigus darbq ar iSvykstant iS darbo vietos i5jungti elektr4, kompiutering

irang4, r"rZclar1,1i langus. ncpalikti ant stalo doknmentq su konfidencialia informacija, kiekvien4

penktadieni skirti 30 r.r.rin. clarbo vietos perZir.irai;

49.1?-.. riipintis darbo victos estetika.

50. I)zu'bLrotojr"ri, paZeidusiarn Sias 'faisykles, taikoma tarnybine ar drausmind

atsakon-rybc.

51. Dzrrbuotcr.f rl tamybinQ ar drausminE atsakomybq reglamentuoja Lietuvos

Respublikos valslybes tarnybos istatyrras ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

5 2. LopScl i o-clarrZel i o darbuoto.i ams draudZiama:
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52.1. lcisti lanl<ytis paSaliniarns asmenims grupiq patalpose, virluveie, maisto produktq

ir mink5to inventoriar-rs szrnclelinose;

52.2. palikti paialinius asmeuis vienus kabinete;

52.3. r-rar-rclotis elektriniais Sildymo prietaisais.

53. LopSelio-darZclio darbuotojai privalo sanitarines-higienines priemones, asmeninius

daiktus, (bLitinr-rs rzaistus, ar kitas butinas asmenines priemones) laikyti darbuotojams skirtose
rakinamose spintosc,

54, LopSclio-clarZelio c'larbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje nebutq paSaliniq

asmenLI.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU TEISES

55. Darbr-roto.jai turi teisg:

55. l. naudotis socialinemis garantijomis, atostogomis;
55.2. patciltr-rs raStiSl<4 praSyrn4 neatvykti i darb4 administracijai leidus, nemokant darbo

uZmokesdio:

55.3. lzriku, r.rustatytomis dienomis gauti darbo uZmokesti;

55.4. i5 adnrinistracijos gauti vis4 bUtin4 informacij4 (Zoding, ra5yting), reikaling4
tinkamai atlikti clalbo sutartimi patvirtintus ir pareiginiuose apra5uose nurodytus darbus.

VIII SKYRIUS
APII.ANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

56. LopSclio-clarZelio darbuotojai turi br.rti tvarkingos i5vaizdos, jq apranga Svari,

tvarkinga, dalykinio sliliar"rs.

57. Savo elgesiu rcprezentuoti Lop5eli-darLeli, laikytis pedagogq (darbuotoiq) etikos
kodekso, elgtis sLr bcnclraclarbiais. vaikq tdvais (globejais, r[pintojais), svediais pagarbiai,

tolerantiSkai. gerbti .it1 privaturnq ir neskleisti apie juos konfidencialios informacijos, apkalbq,
konfliktinese silLraci j ose nes ivadovauti emocij omis.

58. LopScll, jc-clarZelyje turi bUti vengiama triuk5mo, palaikoma dalykine atmosfera.

5 9. Lo pSc I i o-c'l arZel i o darbuotoj am s draudZiama:

59.l. tail(yti vaikams lrzines ir psichologines bausmes;

59.2. leisti pasiir-nti iS LopSelio-darleho vaikus neblaiviems tevams (globejams,
r[pinto.jarrs). nepiInamediarrs 5einros nariarns, nepaZistamiems asmenims;

59.3. darbo mctu naudoti alkoholinius gdrimus, kitas toksines medZiagas, bliti
neblaiviems arba alrsvaigursicrns nLlo narkotikq, toksiniq medZiagq ar medicinos preparatq;

59.4. ri-i[<yti I-opSelio-clarZelio patalpose ir teritorijoje;
59.5 vartoti nccenzurinius ZodZius ir posakius, Zeminandius asmens garbg ir orum4;
59.(r. laik1,1i savo darbo vietoje daiktus nieko bendra neturindius su darbiniq funkciiq

atlikimu, sa\/o asnreniniam nar"rclo.iin-rui nusipirktus produktus ir prekes.

TX SKYRIUS
DARBO UZNAOXNSTIS

60. LopSclio-clarZelio darbuotojams darbo uZmokestis nustatomas darbo sutarty.le.los
pasiraSymo rnetu. r,adovauiantis galiojandiais Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
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istaigq darbuoto.jtl darbo apmokejimo !statyrnu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Svietimo, ntokslo ir sporto ministro fsakymais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

tarybos sprenclinttris, nustatytu tarnybinio atlyginimo koeficientu, ivertinant darbuotojo

iSsilavinirn4, staZq, kvalitrl<acing kategorii4.

61. Darbo uZrrokestis mokarnas 2 kartus per mdnesi 10 ir 25 dienomis, pinigus

pervedant i asmcnincs clarbuoto.jq s4skaitas. Darbuotojams iSduodamas atsiskaitymo lapeliai apie

menesio darbo LrZniokesti.

62. Darbo uZmol<estis gali buti mokamas ne rediau kaip vien4 kart4 per menesi. Avansas

mokamas csant ra5liSkarl darbuotojo pra5ymui.

63. Darbo r,rlmol<es1is uZ atostogas mokamas ne veliau kaip priei 3 dienas iki
prasidedant atostogon-rs.

64. f)uornenys apie darbr"rotojq darbo uZmokesti teikiami ir skelbiami teises aktq

nustatyta tvarl<a.

X SKYRIUS
PAGITTNDINES DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISES

65. Pagrinclines clarbdavio pareigos:

65.1. laikytis istatymLl ir kitrl teises aktt1, reglamentuojandiq darb4, darbuotojq saug4 ir
sveikat4, rfipintis personalo poreikiais;

65.2. tti,til<r'inti saugias ir sveikas clarbo s4lygas;

65.3. ircngti darbo vietas, atitinkandias darbo saugos ir sveikatos reikalavimus;

65.4. ultil<rinti darburoto.iq asr.neninitl daiktq, lauko drabuZiq, avalynes saugr{ laikym4,

darbuotoiar-ns skirtosc lakinerrnosc spinlose;

65.5. gerbti clarbr"rotoiLl prol'esinio tobulejimo sieki, rlpintis darbuotojq profesiniu

tobuleiimu ir kvalifikacijos kelimu bei rnokymu;

65.6. Lrztikrinti s4Ziningumo ir bendradarbiavimo princip4, teisingos informacijos ir
konfidencialios inlbrmaciios apserugE, informacijos apie darbo santykiq bukles teikim4;

65.7. ginti clarbr"roto.jr-1 garbq ir orum4;

65.ti. LrZtikrinti tLrrtinir.l ir neturtiniq interesq apsaug4.

66. Pagrinciirres c'larbdavio teises:

66.1. reil<alauti ir kontroliuoti kad darbuotojai vykdytq pareigas ir laikytqsi darbo

drausmds;

66.2. rcil<alaLrti ir pavcsti kontrolg, pavaduotojui ugdymui, pavaduotojui, kad

darbuoto.jai laikytq ir uZtikrintll savo asmeniniq daiktq saugumE bei r-reprieinamum4 kitiems

asmenims (ypatingai vaikams);

66.3. esanl br-itinybei, pakeisti clarbuotojo darbo viet4 ir laik4. Sis pakeitimas nera darbo

s4lygll pakeitin.ras:

66.4, istatymtl r.rustntyta tvarka skirti drausmines nuobaudas;

66.5 kontroliLroli kaip clarbuotojai laikosi 5iq Taisykliq;
66.6 nar-r.iai atvykusius darbuotoius pasira5ytinai supaZindinti su Siomis Taisyklemis.

XI SKYRIT]S
DARBAS VASARA

67. Vasaros lail<otarpiLr istaiga uZdaroma pagal Svietimo skyriaus vedejo isakym4 arba

pagal istaigos direktoriaus isakyn-r4,.iei toki atvejf numato steigejas, pasiruo5imui kitiems mokslo
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metams, taupanl biuclT,ctincs liSas. Personalas griZgs po kasmetiniq atostogq, nesant vaikq, dirba

darbus reikalingLrs istaig4 paruoSti r-raujierns mokslo metams, t.y. vykdo paruoSiamuosius darbus

iki sugriZta i islaiga vaikai,

XII SKYRIUS
ST]SI RINKIMU ORGANIZAVIMO TVARKA

68. Ilcnclri isttrigos susiritrkimai organizuojami vien4-du kartus per metus, pedagogtl

tarybos poseclZiai tris kartus per metus. Visuotiniai tevq (globejq, rlpintojq) susirinkimai -
vien4 kart4 rnetuose arba pagal poreikl kontaktiniu arba nuotoliniu bUdu.

6L). Darbuotojq dalyvavirnas susirinkimuose ir posedZiuose b[tinas, iSskyrus
pateisinamr:s atve.jus. Susirinhin-rai vyksta uZtikrinant vaikq saugumq, paliekant budindius
darbuoloius vail<11 r'nicgcl metu arba po darbo.

XIII SKYRIUS
SKA'TINIMAS IR NUOBAUDOS

70. Paskatir-rin.rai, apdovanojimai ir rnaterialine parama skiriama vadovaujantis Lietuvos
RespLrblikos c'larbo hociel<so, l,ietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir Lop5elio-darZelio

Darbo apn-iol<e.i inro sister-no.jc lrLlstatyta tvarka.

11. Ui, nepriekaiSting4 clarbiniq pareigq vykdyrn4, i5skirtlnes savybes, ypatingai gerai

atlikt4 darbtl. spccialir"l uZduodirl, reikalaujandiq ypatingos skubos ir kokybes atlikim4,
atsiZvelgiant j kiekvicno clarbuotojo asmenini indeli, klrybiSkum4 darbe ir kitus pasiekimus,

skiriami pasl<atinin.rai: istaigos, auk5tcsnes organizacijos padeka. Gali blti ir kitos paskatinimo

formos.

72.. Ui. clarbo clrausmes paZeidirnus, t.y. nevykdant darbo pareigq arba netinkamai jas

vykdant dcl clarbLroto.io kaltcs (tydios ar neatsargumo), gali b[ti skiriama viena i5 Siq drausminiq
nuobaudq: pastatrtr, papcikimas ar atleidirnas i5 darbo.

73. I)arbLroto.jui, paZeidLrsiam Sias Taisykles, taikoma drausmine atsakomybe.

74. Drausr.nines r.rr"robaudas LopSelio-darLelio direktorius skiria vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos ciarbo kodeksu.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

-- :..
75. Sios I'aisykles isigalio.ia nr-ro jq patvirtinimo dienos.

76. 'l'aisykles gali buiti l(eidiamos, papildomos keidiantis istatymams, keidiant Lop5elio-
darZelio veiklos organizavim4 ar.ii reorganizuojant,

^^ x.
77. SiLl 'l'aisyl<1iq laikyn-rasis yra viena darbo drausmes sudetiniq daliq.
78. Su Siomis 'l'aisyklemis ir jt1 pakeitimais visi Lop5elio-darZelio darbuotojai turi buti

supaZindinan.ri iSsiurrdiant 1'aisykles asmeniniais darbuotojq elektroniniais pa5tais, o naujai
priimti clarbuoto.j ai s Lr ta i syk I en.r i s supaZi ndinami pasira5ytinai.

SUDERIN'fN

lstaigos tarybos posec'lZio
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