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                                         PATVIRTINTA 

                                                                                                         Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

                                                                                                      direktoriaus 2017-12- 29 įsak. Nr. V-275  

 

 

                                                                                                                                   

  

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

                                                    DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

 

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbo  tvarkos  taisyklės 

(toliau - Taisyklės) tai gimnazijos  bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas, kuris 

nustato gimnazijos darbuotojų darbo tvarką, mokinių elgesio taisykles. 

2. Taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas, kurių 

nereglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – LR DK), Darbuotojų saugos ir 

sveikatos bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. 

 3. Ugdymo proceso organizavimą ir įgyvendinimą reglamentuoja Bendrieji ugdymo 

planai, gimnazijos Ugdymo planas, Veiklos planas, Strateginis planas, mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimą – gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

 4. Dokumentų tvarkymą, informacijos kaupimą, pateikimą, atskirų darbų, veiklų 

atlikimą reglamentuoja norminiai ir kiti teisės aktai, Švietimo ir mokslo ministro, gimnazijos 

direktoriaus įsakymai, patvirtinti Tvarkų aprašai.  

 5. Gimnazijos darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, darbuotojų 

pareigybių aprašymai, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijos. 

6. Šios Taisyklės privalomos visiems mokiniams ir dirbantiems pagal darbo sutartį: 

administracijos darbuotojams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, bibliotekininkui, 

neformaliojo švietimo būrelių vadovams, kitiems gimnazijos darbuotojams. 

 

 II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

7. Gimnazijos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo darbuotojus įstatymų nustatyta 

tvarka. 

8. Darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine nustatytos formos darbo 

sutartimi. Ją pildo raštvedys, pasirašo gimnazijos direktorius ir priimamas į darbą asmuo. 

9. Darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. Priimami į darbą 

darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam 

tikras pareigas bei laikytis gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, o direktorius įsipareigoja mokėti 

sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose 

įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimuose. 

10. Priimami į darbą darbuotojai  pateikia įstaigos vadovui prašymą, asmens tapatybės 

dokumentą, išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, medicininę pažymą (formą 

047/8), dvi fotonuotraukas (3x4).  

   12. Elektroninis – darbuotojo (mokytojo) pažymėjimas (toliau – EP) yra mokamas, jį 

darbuotojas įsigyja už asmenines lėšas, o EP išduoda ir keičia atsakingas gimnazijos švietimo 

padalinio (skyriaus) vadovas. Už EP atsakingas pats darbuotojas. Praradęs EP, darbuotojas 

informuoja atsakingą švietimo padalinio (skyriaus) vadovą, kuris užblokuoja prarastą EP ir užsako 

naują.  
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   13. Darbuotojas privalo įeidamas ir išeidamas iš gimnazijos EP žymėtis prie praėjimo 

kontrolės įtaiso. Turėti ir pateikti jį paprašius gimnazijos veiklą kontroliuojančioms institucijoms. 

Darbuotojo EP galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino.  

   14. Išeidamas iš darbo darbuotojas ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas iki planuojamos 

atleidimo datos įstaigos vadovui pateikia prašymą, kurį registruoja gimnazijos raštvedys. 

Darbuotojas  raštvedžiui  pateikia atsiskaitymo lapelį, kuriame fiksuojamas (pasirašytinai)  

atsiskaitymas su biblioteka, kabineto (jeigu mokytojas turėjo kabinetą) kompiuterine įranga, kita 

technika (priedas Nr.1). Kabineto raktas grąžinamas švietimo padalinio vadovui, kuruojančiam 

ugdymo aprūpinimą. 

   15. Mokytojas su kitų mokslo metų ugdymo plano projektu ar jo pakeitimais  

supažindinamas mokytojų tarybos posėdyje, o su darbo krūvio projektu – individualiai iki birželio 

15 d. 

   16. Mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) gali keistis dėl objektyvių 

priežasčių (pakitus klasių komplektų skaičiui, ugdymo planui arba abipusiu raštišku mokytojo ir 

gimnazijos direktoriaus susitarimu). 

 

 III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR IŠVYKIMAS IŠ  GIMNAZIJOS 

 

17. Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės Tarybos 

patvirtintu priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, klasių komplektavimo principais 

bei galiojančiu Nuosekliojo mokymosi pagal BUP tvarkos aprašu. 

19. Mokiniai iki 14 metų priimami į gimnaziją tėvams (globėjams)  pateikus prašymą ir 

pasirašius sutartį, o vyresnieji mokiniai prašymą teikia turint vieno iš tėvų (globėjų) raštišką 

sutikimą, o sutartį su gimnazija pasirašo patys. 
 20. Mokinys iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo 
programas (švietimo įstatymo 29 str. 6 dalis): 
 20.1. sutartis gali būti nutraukta, jei mokinys pageidauja keisti mokyklą (švietimo 
įstatymo 29 str. 1 dalis) ar jis yra perkeliamas į kitą mokyklą Švietimo įstatymo 29 str. 10 ir 11 
dalyse numatyta tvarka; 

20.2. tėvai (globėjai) arba mokiniai, vyresni nei 14 metų, pageidaujantys, kad mokinys 

būtų išbrauktas iš gimnazijos sąrašų, direktoriui privalo pateikti prašymą ta pačia tvarka, kaip ir 

prašymą dėl priėmimo. 

21. Išvykstančiam mokiniui, atsiskaičius su gimnazija, išduodamas nustatytos formos 

pažymėjimas ar pažyma (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta Mokymosi 

pasiekimų įteisinimo tvarka). 

22. Mokiniui išvykus, jo asmens byla lieka gimnazijoje, o gavus ugdymo įstaigos, 

kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama 

pažyma apie mokymosi rezultatus. 

23. Mokiniai iki 16 metų iš gimnazijos sąrašų išbraukiami tik gavus tėvų prašymą ir 

pranešimą apie jų mokymąsi kitoje ugdymo įstaigoje.  

24. Mokiniai, turintys 16 metų, iš gimnazijos sąrašų išbraukiami, gavus jų prašymą ir 

informavus tėvus (globėjus). 

25. Mokinys, turintis 16 metų ir besimokantis pagal Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo 

programą, be pateisinamų priežasčių nelankantis pamokų, savo elgesiu keliantis realią grėsmę 

gimnazijos bendruomenės nariams, gali būti šalinamas iš gimnazijos. Mokinio šalinimas svarstomas 

Gimnazijos taryboje. 

 

IV. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

 

26. Kasmet Akmenės rajono savivaldybės tarybai nustačius naujiems mokslo metams 

klasių komplektų skaičių, gimnazija komplektuoja klases. Iki rugsėjo 1 dienos klasių komplektų ir 

mokinių skaičius tikslinamas. 
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27. Gautus ir raštinėje užregistruotus priėmimo į gimnaziją prašymus vizuoja 

direktorius, o atsakingas už klasių komplektavimą švietimo padalinio vadovas nukreipia mokinį į 

klasę (atsižvelgiant į mokinių skaičių, užsienio kalbas, tėvų pageidavimus ir kt.). Sprendimą apie 

mokinio priėmimą ir paskyrimą į klasę gimnazijos direktorius patvirtina įsakymu. 

28. Maksimalus mokinių skaičius: 1-4 klasėse – 24,  5 - IV gimnazijos klasėse – 30 

(išskirtiniais atvejais, suderinus su gimnazijos taryba ir steigėju, skaičius gali būti koreguojamas). 

 

           V.  DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS 

 

   29. Darbo užmokestis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos 

Vyriausybės nustatyta tvarka darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį, ne vėliau kaip 

kiekvieno mėnesio 7 ir 22 dieną. Pinigai pervedami į darbuotojo asmens sąskaitą jo pasirinktame 

banke. Darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. 

   30. Darbuotojams už papildomus darbus direktoriaus įsakymu, teisės aktų nustatyta 

tvarka gali būti mokami priedai, vienkartinės išmokos ar padidinamas tarnybinio atlyginimo 

koeficientas nustatytam terminui. 

   31. Darbuotojui prašant, raštvedys išduoda pažymą apie jo užimamas gimnazijoje 

pareigas, darbo krūvį, grafiką, darbo stažą gimnazijoje. 

   32. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal LR DK: 

             32.1.prašymą pedagogas derina su gimnazijos direktoriumi iki birželio 1 d. pasirašytinai;  

             32.2.  atostogos, suteiktos mokinių vasaros atostogų metu, turi baigtis ne vėliau kaip 3 

darbo dienos iki naujų mokslo metų pradžios; 

             32.3.  darbuotojui sutinkant, atostogas direktorius gali pertraukti ar padalinti dalimis, 

kurių viena negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų. 

                  33. Prašymas dėl atostogų suteikimo ne pagal grafiką direktoriui pateikiamas ne vėliau 

kaip prieš 5 darbo dienas ir prieš tai suderinus su kuruojančiu švietimo padalinio (skyriaus) vadovu 

dėl pamokų vadavimo.  

             34. Mokymosi, neapmokamos ir kitos tikslinės  atostogos darbuotojams suteikiamos 

pagal LR DK ir kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

             35. Suderinus su direktoriumi, pedagogams už dalyvavimą susirinkimuose, mokinių 

lydėjimą į šalies olimpiadas, konkursus, budėjimą mokyklos renginiuose ir kitą veiklą nedarbo metu 

gali būti skiriamos papildomos laisvos dienos per mokinių atostogas.  

 

VI. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

   36. Visiems darbuotojams nustatyta 5 dienų darbo savaitė, išskyrus darbuotojus, 

dirbančius nepilnu darbo krūviu. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.  

   37. Gimnazija atrakinama 7.00 val. ir užrakinama 20.00 val. Patekti į gimnazijos patalpas 

ne darbo metu (organizuojamas renginys, mokinių stovykla, nuomojamos patalpos ir pan.) galima iš 

anksto suderinus su direktoriumi ar jį pavaduojančiu asmeniu. 

   38. Darbuotojai dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar darbo grafiką. 

Darbuotojams draudžiama savavališkai keisti tvarkaraštį ar darbo grafiką. 

   39. Pedagogų darbo valanda – 60 min., iš kurių 45 min. yra skirtos tiesioginiam darbui su 

mokiniais. Į pedagogų darbo laiką pagal LR DK 111 str. yra įskaičiuojami šie laikotarpiai: 

   39.1. pasirengimas darbui darbo vietoje; 

   39.2. specialiosios pertraukos, skirtos pailsėti, pavalgyti; 

   39.3. budėjimo laikas; 

   39.4. kvalifikacijos tobulinimo laikas; 

   39.5. privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas; 

   39.6. kiti darbo teisės normų nustatyti laikotarpiai. 

   40. Gimnazijos direktorius gavęs iš darbuotojo prašymą gali suteikti: 
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   40.1. nemokamas atostogas iki  3 darbo dienų, esant svarbioms  priežastims (pvz., mirus 

artimam žmogui, santuokos sudarymui).  

   40.2. nemokamą laisvą laiką (1 darbo dieną) darbuotojui asmeniniams poreikiams 

tenkinti. 

   41. Darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugojant jam darbo vietą,  jeigu tai 

būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti. 

    42. Valstybinių švenčių dienų išvakarėse darbuotojų darbo laikas viena valanda 

trumpinamas, išskyrus darbuotojų, kurie dirba sutrumpintą darbo savaitę.  

        43. Pedagogas privalo dalyvauti  Mokytojų tarybos ar kitų darbo grupių (kurioms jis 

priklauso) posėdžiuose, susirinkimuose, nors tą savaitės dieną ir neturi pamokų ar užsiėmimų 

(išskyrus dirbantį antraeilėse pareigose). Pedagogai,  nedalyvavę posėdžiuose bei susirinkimuose, 

privalo susipažinti su pateikta informacija, priimtais nutarimais. 

    44. Pedagogas pagal galimybes turi dalyvauti svarbiausiuose renginiuose: gimnazijos, 

mokytojų, specialistų ir mokinių organizuojamuose renginiuose, mokantis abiturientus – 

Šimtadienio, Paskutinio skambučio, Brandos atestatų įteikimo šventėse. 

VII. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA, PAMOKŲ TVARKARAŠTIS, PEDAGOGŲ 

KEITIMASIS IR PAVADAVIMAS 

45. Švietimo padalinio vadovas (toliau - direktoriaus pavaduotojas) ar švietimo padalinio 

(skyriaus) vadovas (toliau – skyriaus vadovas), sudarydamas pamokų tvarkaraštį, privalo laikytis 

mokinių ugdymo proceso higienos normų reikalavimų. 

         46. Skyriaus vadovas, sudarydamas pamokų tvarkaraštį, derina pradinių klasių ir 

vyresniųjų klasių mokinių pamokų tvarkaraščius. 

 47. Tvarkaraščiai, kuriuos tvirtina gimnazijos direktorius, I pusmečiui sudaromas 

kiekvienais metais iki rugsėjo 1d., II pusmečiui – iki vasario 1 d. 

 48. Mokytojo ligos, komandiruotės atveju direktoriaus pavaduotojas ar skyriaus vadovas 

(pagal pasiskirstymą) organizuoja pamokų pavadavimus arba pamokų pakeitimus. 

 49. Išskirtiniu atveju (pvz., vyksta renginys ar pan.), gimnazijos administracijos ir 

mokytojo abipusiu susitarimu, neturintis savo pamokų, mokytojas gali dirbti pamokoje už kolegą. 

 50. Mokytojams ir kitiems gimnazijos darbuotojams draudžiama savo nuožiūra keisti 

pamokų tvarkaraštį ar darbo grafiką. 

 51. Apie tvarkaraščio pakeitimus mokiniai iš anksto informuojami skelbimų lentoje, 

mokytojai – skelbimų lentoje, e-dienyne arba asmeniškai. 

 52. Mokytojui susirgus ar nebūnant darbe dėl kitos svarbios priežasties, direktoriaus 

pavaduotojas ar skyriaus vadovas (pagal pasiskirstymą) įrašo pamokų pavadavimo informaciją į 

elektroninį dienyną. 
 

VIII. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI  

53. Gimnazijos bendruomenės narių darbo santykiai grindžiami tarpusavio supratimo, 

tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.  

54. Gimnazijoje draudžiama bet kokia smurto forma, nukreipta: 

54.1. mokinių prieš mokinius; 

54.2. mokinių prieš darbuotojus; 

54.3. darbuotojų prieš mokinius; 

54.4. darbuotojų prieš darbuotojus; 

54.5. mokinių tėvų prieš mokinius, mokytojus. 

55. Bet kuris darbuotojas apie pastebėtą smurto atvejį privalo informuoti gimnazijos 

direktorių ir vadovautis gimnazijos direktoriaus patvirtintu Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos tvarkos aprašu. 
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56.  Gimnazijos bendruomenės nariai privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo 

drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus gimnazijos administracijos nurodymus ir savivaldos 

institucijų teisėtus sprendimus, įgyvendinti Veiklos, Ugdymo plano, Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos susitarimus.  

  57. Gimnazijos bendruomenės nariai savo elgesiu turi reprezentuoti gimnaziją, todėl 

bendraudami su visuomene, žiniasklaida, privalo saugoti gimnazijos duomenų konfidencialumą, 

būti lojalūs. 

  58. Darbuotojai privalo laikytis bendrųjų asmens higienos ir estetikos reikalavimų. 

Darbuotojų apranga turi atitikti profesinę etiką ir bendruomenės susitarimus. 

   59. Pedagogai, atvykę į darbą, privalo susipažinti su pateikta informacija, esančia 

skelbimų lentoje, e - dienyne.  

   60. Jei pedagogas į darbą vėluoja, jis nedelsdamas privalo apie tai informuoti jo darbą 

kuruojantį vadovą, kuris įleidžia mokinius į kabinetą ir pasirūpina jų užimtumu ir saugumu.  

   61. Jei darbuotojas neatvyksta į darbą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, jis 

nedelsdamas apie tai informuoja direktorių ir jo darbą kuruojantį vadovą, praneša, kokiam laikui 

išduota nedarbingumo pažyma, informuoja, kai pažyma tęsiama.  

               62. Darbuotojas palikti darbo vietą gali tik gavęs direktoriaus leidimą.  

 63. Mokiniai į kabinetą įleidžiami nuskambėjus pirmam skambučiui, po antro skambučio 

pradedama pamoka. Pertraukos metu mokiniai gali būti kabinete, jei už tvarką ir drausmę atsako 

mokytojas. Iš pamokos mokiniai išleidžiami tik nuskambėjus skambučiui.  

 64. Mokytojas neturi teisės išvaryti mokinį iš pamokos, išskyrus atvejus, numatytus 

dokumente „Poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems vaikams“, skirti užduočių, 

nesusijusių su ugdymo procesu, išleisti iš pamokų įvairiais reikalais, nesusijusiais su ugdymu, 

pavėlavusio neįleisti į pamoką.  

 65. Mokytojas, iškilus problemoms su mokiniais, privalo vadovautis gimnazijos 

direktoriaus patvirtinta Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu ir 

Bendruomenės narių veiksmais drausminant mokinius (darbo tvarkos taisyklių  priedas Nr.3.).   

 66. Mokytojas negali išeiti iš klasės ir palikti mokinių vienų. Esant būtinybei informuoti 

gimnazijos administraciją, kuri pasirūpina jų užimtumu ir saugumu. 

 67. Mokinių, atleistų nuo kūno kultūros, menų pamokų, priežiūra ir atsakomybė už juos 

aprašyta gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše. 

 68. Pedagogai turi užtikrinti, kad pamokose, užsiėmimuose būtų laikomasi darbo saugos ir 

sveikatos reikalavimų, nustatyta tvarka pagal parengtas instrukcijas organizuoti mokiniams 

instruktažus pasirašytinai.  

 69. Pedagogai ir mokiniai pamokų, užsiėmimų metu negali naudotis mobiliuoju telefonu, 

jei tai nesusiję su ugdymu.  

 70. Jei mokytojas organizuoja pamoką, renginį ne klasėje, bet kitoje gimnazijos erdvėje, 

jis turi suderinti su kuruojančiu vadovu. Jei  pamoka, renginys organizuojamas ir per kitų mokytojų 

pamokas, organizatorius privalo suderinti su kuruojančiu vadovu ir informuoti mokytojus. 

Mokytojai, kurių pamokos metu vyksta kito mokytojo organizuojama pamoka, renginys, privalo 

dalyvauti su savo klasės, grupės mokiniais ir atsakyti už jų elgesį to renginio metu. Jei pamoka, 

renginys organizuojamas ir per kitų mokytojų pamokas už gimnazijos ribų, pamokos organizatorius 

privalo suderinti su gimnazijos direktoriumi, e-dienyne paskelbti apie vyksiantį renginį, pateikti 

mokinių, dalyvaujančių renginyje, sąrašą ne vėliau kaip dieną iki renginio.  

 71. Mokytojas į savo pamoką, užsiėmimą negali įleisti pašalinių asmenų be vadovų 

leidimo. Prireikus, į pamoką, užsiėmimą be atskiro įspėjimo gali įeiti vadovai, socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

 72. Vadovai pedagogų pamokas, užsiėmimus stebi pagal švietimo stebėsenos planą. Apie 

vizitą vadovas mokytoją įspėja ne vėliau kaip prieš dieną. Išimtinais atvejais (kai gaunami mokinių, 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) skundai žodžiu ir raštu, vykdant atestaciją) vadovai gali lankytis 

pamokose, užsiėmimuose iš anksto apie tai nepranešę mokytojui. 
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 73. Gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kita technine įranga, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai privalo naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 

 74. Vadovai turi teisę patikrinti gimnazijos kompiuterinę įrangą, kitą darbui skirtą 

techniką, kilus įtarimui dėl naudojimo(si) ne pagal paskirtį.  

 75. Informacija mokytojams skelbiama skelbimų lentoje, el. dienyne, asmeniniame el. 

pašte, internetinėje svetainėje, socialiniame tinklalapyje, informaciniame TV. 

 76. Informacija mokiniams skelbiama skelbimų lentoje, el. dienyne, internetinėje 

svetainėje, socialiniame tinklalapyje, informaciniame TV. 

 77. Informacija darbuotojams skelbiama gimnazijos skelbimų lentoje, asmeniniame el. 

pašte, internetinėje svetainėje, informaciniame TV. 

 

 

 IX. BENDRUOMENĖS BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 
 

78. Visa gimnazijos bendruomenė atsako už tvarką gimnazijoje.  

79. Budėjimo reglamentas išdėstytas Budėjimo tvarkoje, patvirtintoje direktoriaus 

įsakymu. 

80. Budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal skyriaus vadovo, kuruojančio šią veiklą, 

sudarytus ir direktoriaus įsakymu patvirtintus Mokytojų budėjimo grafikus. 

81. Budintys mokytojai bei mokiniai privalo segėti kortelę su nuoroda „Budėtojas“.  

82. Pertraukų metu mokinys turi elgtis drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir 

gyvybei pavojingų situacijų, klausyti budinčių mokytojų nurodymų.  

83. Budintis mokytojas atsako už tvarką, kultūringą ir  saugų mokinių elgesį koridoriuose 

per pertraukas. Apie netinkamą mokinių elgesį, įvykius, chuliganizmą,  jis nedelsdamas informuoja 

atsakingą už budėjimą skyriaus vadovą ar gimnazijos direktorių, esant reikalui, užpildo drausmės 

pažymą.  

84. Budintis mokytojas pertraukų metu neatsako už mokinių saugumą kabinetuose. 

85.  Pertraukų metu kabinetai turi būti vėdinami. Išskirtiniais atvejais, esant  mokiniams 

kabinetuose pertraukų metu už jų saugumą ir turto apsaugą atsako to kabineto mokytojas.  

86. Renginiuose organizuojamas mokytojų budėjimas pagal atskirą grafiką.  

 

X. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMAS IR VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

  87. Kvalifikacijos tobulinimo formos yra kursai, seminarai, konferencijos, stažuotės, 

edukacinės išvykos šalyje ir užsienyje, savišvietos priemonės. 

  88. Siekiant tikslingai planuoti dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

gimnazijos direktorius kiekvienų kalendorinių metų pradžioje (patvirtinus biudžetą) informuoja, 

kiek lėšų kalendoriniais metais paskirta ir kiek tenka kiekvienam pedagogui, dirbančiam 

pagrindiniame darbe. 

  89. Pedagogams kasmet apmokamos kvalifikacijos tobulinimo dienos pagal turimas lėšas. 

Trūkstant lėšų gali būti taikomas apmokėjimas iš dalies arba rekomenduojama vykti iš asmeninių 

lėšų. 

  90. Sklaida po kvalifikacijos tobulinimo renginių vykdoma metodinėse grupėse. Mokytojas 

atsakingam vadovui (pagal pasiskirstymą) pateikia pažymėjimą, kuris užregistruojamas.  

  91. Bendrieji seminarai, organizuojami gimnazijoje, apmokami iš kvalifikacijos lėšų 

proporcingai mažinant lėšas visiems pedagogams.  

   92. Pedagogai, siekdami įsivertinti savo veiklą ir pagrįsti savo veiklos atitikimą turimai 

kvalifikacinei kategorijai, mokslo metų pabaigoje pildo Mokytojo  profesinių gebėjimų ir veiklos 

įsivertinimo kriterijų formą. Veiklą aptaria metodinėse grupėse.   

 93. Gimnazijos administracija (pagal pasiskirstymą) kasmet individualiai aptaria  su 

kiekvienu mokytoju jo veiklą (sėkmes ir tobulintinas sritis) pagal Mokytojo  profesinių gebėjimų ir 

veiklos įsivertinimo kriterijų formą, kuri pristatoma direktoriui iki sutartos dienos.  
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 94. Bendras mokytojų veiklos įsivertinimo rezultatas pateikiamas mokytojų taryboje prieš 

kiekvienus  mokslo metus. 

 

 XI. DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ SKATINIMAS, DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ 

TAIKYMAS 
 

             

  95. Darbuotojai skatinami vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymu ir direktoriaus patvirtintu Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašu. 

  96. Kitos skatinimo priemonės: 

  96.1. padėka gimnazijos internetinėje svetainėje, informaciniame TV; 

  96.2. padėkos raštas, nominacija ,,Gimnazijos gilė“; 

  96.3.  edukacinė kelionė; 

  96.4. rekomendacija metų mokytojo nominacijai rajono ir šalies mastu. 

  97. Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis LR DK 58 str. turi teisę nutraukti darbo sutartį 

be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas padaro:  

   97.1. šiurkštų darbuotojo darbo pareigų pažeidimą; 

   97.2. per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojas padaro antrą tokį pat darbo pareigų 

pažeidimą. 

  98. Gimnazijos direktoriaus sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto 

pažeidimo priima įvertinęs veiksnius, aprašytus LR DK 58 str. 4 ir 5 dalyje. 

   99. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo gimnazijos 

direktorius priima laikydamasis terminų, aprašytų LR DK 58 str. 6 dalyje. 

 100. Mokinių skatinimo priemonės:  

100.1. padėka elektroniniame dienyne mokiniui ir jo tėvams (globėjams); 

   100.2. padėka gimnazijos internetinėje svetainėje, informaciniame TV; 

   100.3. padėkos raštas, nominacija ,,Gimnazijos gilė“; 

   100.4. rėmėjų dovanos, pažintinės, kultūrinės kelionės. 

   101. Mokiniai drausminami vadovaujantis darbo tvarkos taisyklių priedu Nr.3  

„Bendruomenės narių veiksmai drausminant mokinius“. 

   102. Drausminės nuobaudos mokiniams taikomos už elgesio ir šių taisyklių pažeidimus:   

   102.1. pastaba; 

   102.2. papeikimas įforminamas direktoriaus įsakymu; 

   102.3. mokinio elgesio svarstymas gimnazijos taryboje; 

   102.4. šalinimas iš gimnazijos. 

     

XII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKINIAMS 

 

  103. Kiekvienas gimnazijos mokinys privalo laikytis priėmimo į gimnaziją sutarties 

sąlygų, Mokinio, Darbo tvarkos taisyklių ir kitų gimnazijos tvarką reglamentuojančių dokumentų 

reikalavimų.   

 104. Mokinys, siekdamas patirti sėkmę, mokosi pagal savo gebėjimus ir poreikius, be 

nepateisinamų priežasčių nepraleidžia pamokų. Nepateisinus praleistų pamokų daugiau, nei 

nurodyta Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos apraše, su mokiniu yra sudaroma Lankomumo 

sutartis. 

  105. Mokinys turi nuolat susipažinti su pateikta informacija elektroniniame dienyne.  

  106.  Mokinys iki 18 metų ugdymo procese dalyvauja nustatyta tvarka pasitikrinęs 

sveikatą ir pateikęs klasės vadovui sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. 

Nuo rugsėjo 1 d. naujai atvykęs mokinys klasės vadovui iki rugsėjo 15 d. privalo pristatyti 

medicinos pažymą.   
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  107. Mokinys į gimnaziją ateina bent 5 min. anksčiau iki jo pirmosios pamokos. Išeina iš 

gimnazijos pasibaigus visoms pamokoms, užsiėmimams. 

  108.  Išeiti iš pamokos dėl svarbios priežasties 5-8 bei I-IV kl. nepilnamečiai mokiniai gali 

tik pateikę mokytojui ar klasės vadovui tėvų raštelį. Pradinių klasių mokiniai išeiti iš pamokos gali 

tik su tėvais (globėjais).      

  109. Mokinys privalo būti pasiruošęs pamokai, užsiėmimui, turėti būtinas mokymosi 

priemones, neužsiimti pašaliniais darbais, savo elgesiu netrukdyti bendraklasiams, saugoti savo 

darbo vietą, atsakyti už švarą, tausoti  inventorių, vadovėlius, knygas, įrangą.  

  110. Draudžiama pamokos metu valgyti, gerti, naudotis mobiliuoju telefonu ne ugdymo 

tikslais ar be mokytojo leidimo. Telefone turi būti įjungtas begarsis režimas.  

     111. Mokinys privalo įeidamas ir išeidamas iš gimnazijos elektroniniu mokinio 

pažymėjimu (EMP) žymėtis prie praėjimo kontrolės įtaiso, turėti ir pateikti jį paprašius klasės ar 

gimnazijos vadovams.  

     112.  Elektroninis mokinio pažymėjimas (toliau – EMP) yra mokamas, jį mokinys įsigyja 

už asmenines lėšas, o EMP išduoda ir keičia atsakingas gimnazijos švietimo padalinio (skyriaus) 

vadovas. Už EMP atsakingas pats mokinys. Praradęs EMP, mokinys informuoja klasės vadovą ir 

įsigyja naują. 

   113. Klasių vadovai  kontroliuoja mokinių aprangą, higienos normų laikymąsi: 

 113.1. mokiniui rekomenduojama kasdien dėvėti tamsų švarką ar megztinį, segėti 

gimnazijos ženklelį; 

 113.2. sportinė apranga ir avalynė dėvima tik per kūno kultūros pamokas.  

   114. Mokinys su paltu, striuke į pamoką neįleidžiamas, juos privalo  palikti rūbinėje ar 

savo spintelėje. Už asmeninius daiktus  (telefoną, skėtį, piniginę ar kt.), paliktus rūbinėje ar savo 

spintelėje, gimnazija neatsako.  

   115. Valgykloje mokinys turi elgtis kultūringai: netriukšmauti, nesistumdyti eilėje, 

pagarbiai elgtis su maistu, nepalikti nenuneštų indų. 

   116. Mokinys turi dalyvauti gimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose. Jis negali 

savavališkai išeiti iš renginio, jei renginys vyksta pamokos metu, išskyrus atvejį, kai apie tai iš 

anksto informuoja savo dalyko mokytoją ar renginio organizatorių.  

 117. Mokinys, planuojantis išvykti ilgesniam laikui į varžybas, stovyklas, užsienį ar pan., 

iš anksto gimnazijos direktoriui pateikia tėvų prašymą. Mokinys su mokytojais suderina užduotis ir 

aptaria atsiskaitymo laiką. 

   118. Mokiniui draudžiama gimnazijos patalpose ir teritorijoje vartoti, turėti bei platinti 

alkoholį, psichotropines medžiagas, rūkalus ar elektronines cigaretes, žaisti azartinius žaidimus, 

vartoti necenzūrinius žodžius, nepagarbiai elgtis su kitais gimnazijos bendruomenės nariais, 

įžeidinėti kitos tautos, rasės, religijos atstovus, smurtauti, tyčiotis . Pastebėjus netinkamai 

besielgiančius nedelsiant apie tai informuoti klasės vadovą, socialinį pedagogą ar gimnazijos 

administraciją. 

   119. Vairuojantis mokinys savo transporto priemones gali statyti darbuotojų automobilių 

stovėjimo aikštelės dešinėje pusėje, išskyrus mokyklinių autobusų stovėjimo vietas, laikytis saugaus 

greičio ir atsakyti už aplinkinių saugumą.  

   120. Už tyčia sugadintą ar sunaikintą gimnazijos turtą atlygina mokinio tėvai (globėjai). 

Žalos dydį įvertina gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija. 

   

XIII. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS 

MOKINIAMS 
     

121.  Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones 

vadovaujamasi Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2012-08-28 Nr. V-1268). 
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122. Taikant poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams privalu atsižvelgti 

į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas 

poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes. 

 123. Poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai gimnazija yra išnaudojusi visas 

kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (pavyzdžiui, vesti individualūs 

pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais) ir kitos priemonės) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, 

išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) 

kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais atvejais į mokinio padarytus gimnazijos 

tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 124. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas 

gimnazijos direktorius ar jo pavaduotojas, atsakingas skyriaus vedėjas, socialinis pedagogas, 

psichologas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių 

apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga. 
 125. Mokinio drausmės pažeidimas fiksuojamas raštu drausmės pažymoje. (Bendruomenės 

narių veiksmais drausminant mokinius - darbo tvarkos taisyklių  priedas Nr.3).   

 126. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais už rūkymą, alkoholio ar narkotikų vartojimą 

gimnazijoje ir jos teritorijoje moksleiviai gali būti perduodami policijai ir visais atvejais informuojami 

tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 127. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio 

elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu. 

 128. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas 

socialinio pedagogo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba. 

 129. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą 

priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti 

pratęsiama gimnazijos direktoriaus ar pavaduotojo ugdymui sprendimu, atsižvelgus į prižiūrėjusio 

mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne 

ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. 

 130. Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti direktorių ar direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui, atsakingą skyriaus vedėją, socialinį pedagogą, psichologą, kad padėtų nutraukti 

netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį. 

 131. Direktorius ar švietimo padalinio vadovas, atsakingas skyriaus vedėjas, socialinis 

pedagogas, psichologas tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, 

taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo 

galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių 

auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams). 

 132. Mokinio daiktų patikrinimas: 

 132.1. jeigu gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti 

draudžiamų daiktų, jis nedelsdamas apie tai informuoja gimnazijos direktorių arba jo pavaduotoją 

ugdymui, atsakingą skyriaus vedėją; 

 132.2. gimnazijos darbuotojas ir (ar) gimnazijos direktorius arba švietimo padalinio vadovas 

turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami 

negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant; 

 132.3. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi 

dalyvauti mažiausiai du gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – gimnazijos direktorius arba švietimo 

padalinio vadovas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant 

informuojami mokinio tėvai (globėjai) ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga; 

 132.4. jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo 

nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į 

gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie 

įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga; 

 132.5. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti 
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prižiūrimas švietimo padalinio vadovo ar socialinio pedagogo. 

 133. Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik 

tais atvejais, kai siekiama: 

 133.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su) žalojimo; 

 133.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, 

gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

 133.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo 

paties ar kitų asmenų saugumui; 

 133.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

gimnazijos darbuotojo paliepimus; 

 133.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo 

galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

 133.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar gimnazijos renginį, kai jis 

nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos 

(pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). 

 134. Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas 

užduotis socialinės pedagogės kabinete, jos prižiūrimas, arba jam teikiama reikiama švietimo 

pagalba. 

 135. Gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas švietimo padalinio 

vadovo ar socialinio pedagogo, psichologo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, 

mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai), 

išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio 

perdavimą tėvams (globėjams) nėra tikslinga. 

 136. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant 

potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam 

mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), 

vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio 

sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti 

mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai 

siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir 

pan.). 

 137. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose: 

 137.1. mokinį vedant už rankos, laikant už rankos, sudarant ratą, žaidžiant žaidimus, mokant 

groti instrumentu, šokti, rodant, kaip atlikti fizinius pratimus, tinkamai laikyti rašymo, piešimo, 

kitas ugdymosi procese naudojamas priemones; 

 137.2. guodžiant, pasveikinant, teikiant pirmąją pagalbą, padedant neįgaliam. 

 138. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas 

mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: 

 138.1. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę; 

 138.2. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą; 

 138.3. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga. 

 139. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 

 140. Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo 

vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui 

principu. 

 

XIV. GIMNAZIJOS TURTO, PATALPŲ NAUDOJIMO IR APSAUGOS TVARKA 

 

  141. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis gimnazijos 

kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, 

inventoriumi, mokykliniu autobusu ir kt. 
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 142. Gimnazijos bendruomenės nariai privalo tausoti gimnazijos turtą, saugoti mokymo 

priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti gimnazijos turto savanaudiškiems 

tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo. Už sugadintą gimnazijos inventorių, technines, 

mokymo priemones, pamestas bibliotekos knygas, leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai 

gimnazijai turi būti atlyginti geranoriškai arba pagal galiojančias gimnazijos tvarkas. 

 143. Kompiuterinės technikos priežiūrą bei remontą, programinės įrangos diegimą 

organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas gimnazijos darbuotojas. Išskirtinius atvejus derinti 

su gimnazijos direktoriumi. 

 144. Gimnazijos bendruomenės nariai privalo laikytis gaisrinės saugos instrukcijos 

reikalavimų - darbo dienos pabaigoje apžiūrėti savo darbo patalpas, išjungti elektros įrenginius ir 

prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą. 

 145. Mokytojai, kiti gimnazijos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių 

laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. 

 146. Mokyklos budėtojas kontroliuoja pašalinių asmenų įėjimą į gimnaziją ir fiksuoja tam 

skirtame žurnale ar sąsiuvinyje. 

 147. Mokyklos budėtojas pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką baigęs darbą įsitikina, 

kad patalpose nebėra pasilikusių asmenų, įjungia apsauginę signalizaciją įvesdamas kodą ir 

užrakina gimnaziją. 

 148. Gimnazijos direktoriaus įsakymu kasmet atliekama gimnazijos turto inventorizacija. 

 

XV. DARBO TARYBOS RINKIMAS 

 

149. Gimnazijos direktorius inicijuoja  Darbo tarybos rinkimus, sudaro rinkimų komisiją (iš 

3 – 7 gimnazijos darbuotojų). 

150. Rinkimų komisija organizuoja ir vykdo Darbo tarybos rinkimus. 

151. Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali rinkimų komisijai  raštu pasiūlyti 

vieną kandidatą. 

152. Darbuotojas, pasiūlęs kandidatą rinkimų komisijai, pateikia rašytinį siūlomo kandidato 

sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.  

153. Darbo tarybos rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirmojo rinkimų 

komisijos posėdžio dienos. Darbo tarybos rinkimai vyksta darbo metu. 

154. Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė 

rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Užtikrinamas slaptas balsavimas. 

155. Rinkimų komisija balsavimo rezultatus privalo viešai paskelbti ne vėliau kaip per 3 

dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos. Išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie gavo 

daugumą balsų. 

156. Galimi atvejai, kai keli kandidatai surenka vienodą skaičių balsų, tokiu atveju 

vadovaujamasi darbo stažo kriterijumi, t.y. išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas 

gimnazijoje  yra didesnis. 

157. Darbo tarybą turi sudaryti 3 nariai. 

158. Darbo taryba įgaliojimus įgyja ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 

rinkimų rezultatų paskelbimo. 

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

      159. Taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems gimnazijos darbuotojams, 

mokiniams. 

      160. Su šiomis Taisyklės pasirašytinai supažindinami: 

 160.1. naujai priimami dirbti darbuotojai; 

 160.2. iki 14 metų mokinių tėvai (globėjai); 

 160.3. vyresni nei 14 metų mokiniai. 
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 161. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos gimnazijos bendruomenės 

narių, gimnazijos  savivaldos institucijų  iniciatyva. 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos posėdžio 2017- 12 -18 

protokoliniu nutarimu Nr.6 

 


