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 PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ,,KREGŽDUTĖ“ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

  1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ 

(toliau – Skyriaus) darbo  tvarkos  taisyklės (toliau - Taisyklės) tai skyriaus  bendruomenės darbą 

reglamentuojantis dokumentas, kuris nustato darbuotojų darbo tvarką. 

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 priešmokyklinio 

ugdymo planas, veiklos planas, strateginis planas.   

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.  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“  darbuotojų pareigas ir teises 

reglamentuoja darbo sutartys, darbuotojų pareigybių aprašymai, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

instrukcijos. 

6.  Šios Taisyklės privalomos visiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį: 

skyriaus vadovui, auklėtojams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, neformaliojo švietimo 

būrelių vadovams, kitiems skyriaus darbuotojams. 

 

II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS,  KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

7. Pedagogus ir kitus darbuotojus į pareigas (darbą) priima, perkelia į kitas pareigas 

(darbą) ir atleidžia iš pareigų (darbo) direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 

kitais darbo santykius reglamentuojančiais įstatymais ir norminiais aktais. Pretendentai į darbą gali būti 

atrenkami asmeninio pokalbio būdu. 

8. Priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi dviem egzemplioriais. Darbo 

sutartyje susitariama dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės. Darbo sutartis įsigalioja 

darbuotojui pradėjus dirbti, prieš tai pasirašytinai supažindinus darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarka 

darbovietėje, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. 

9.  Priimami į darbą darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti 

higienos žinių ir pirmos pagalbos įgijimo ir atestavimo pažymėjimus ir kitus įstatymuose numatytus 

dokumentus. 

10. Darbuotojai supažindinami su gimnazijos nuostatais, šiomis taisyklėmis 

(pasirašytinai),  kitais darbui reikalingais dokumentais, turi išklausyti (kuriems tai privalu) visų rūšių 



instruktavimus, susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareigybės aprašymu 

(pasirašytinai). 

11. Direktorius ar darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos 

darbo kodekse galiojančius įstatymus. 

12. Sutarties nutraukimo dieną darbdaviui privaloma pilnai atsiskaityti su darbuotoju, o 

darbuotojas pagal nustatytą tvarką pilnai atsiskaito su darboviete. Atleidimo diena laikoma paskutinė 

darbo diena. 

 

III.  VAIKŲ PRIĖMIMAS IR IŠVYKIMAS IŠ  SKYRIAUS 

 

13.Vaikai į įstaigą priimami tėvams pateikus prašymą, vaiko gimimo įrašą ir vaiko 

sveikatos pažymėjimą. 

14. Priimant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus į skyrių su tėvais 

(globėjais) sudaroma sutartis, kurioje nustatomos vaikų ugdymo(si) sąlygos, sutarties subjektų teisės ir 

pareigos, sutarties nutraukimo galimybės. 

15. Tėvams pageidaujant, kad vaikas būtų išbrauktas iš sąrašų, privalo pateikti prašymą 

direktoriui, vadovaujantis ta pačia tvarka, kaip ir priimant į skyrių. 

16. Specialiųjų poreikių vaikai priimami pateikus pedagoginės – psichologinės tarnybos 

išvadą apie vaiko raidos būklę ir rekomendacijas apie tolesnį vaiko vystymąsi. 

 

IV.  GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

 

17. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje grupes komplektuoja švietimo padalinio 

(ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ ) vadovas (toliau – Skyriaus vadovas). 

18. Skyriaus vadovas komplektuoja grupes naujiems mokslo metams, atsižvelgiant į 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą grupių komplektų skaičių. Jei yra laisvų vietų, grupės 

papildomos visus metus. 

19. Vaikų grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų, gretutinio amžiaus arba 

atsižvelgiant į tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) pageidavimus (broliai, sesės). 

20. Maksimalus vaikų skaičius: lopšelio grupėje  – 15, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupėse  – 20. 

 

V. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS.  ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS 

 

21. 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. 

22. Darbuotojams už papildomus darbus direktoriaus įsakymu, teisės aktų nustatyta tvarka 

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

nustatytam terminui. 

23. Darbuotojui prašant, raštvedys išduoda pažymą apie jo užimamas skyriuje pareigas, 

darbo krūvį, grafiką, darbo stažą. 

24. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal LR DK: 

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

24.2. atostogos, suteiktos vaikų vasaros atostogų metu, turi baigtis ne vėliau kaip 3 darbo 

dienos iki naujų mokslo metų pradžios; 



24.3. darbuotojui sutinkant, atostogas direktorius gali pertraukti ar padalinti dalimis, kurių 

viena negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų. 

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

kaip prieš 5 darbo dienas ir prieš tai suderinus su  skyriaus vadovu dėl jo darbo vadavimo. 

26. Mokymosi, neapmokamos ir kitos tikslinės  atostogos darbuotojams suteikiamos pagal 

LR DK ir kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

27. Suderinus su skyriaus vadovu bei gimnazijos direktoriumi, pedagogams už 

dalyvavimą susirinkimuose, vaikų lydėjimą į konferencijas, konkursus, dalyvavimą su ugdytiniais 

miestelio renginiuose ir kitą veiklą nedarbo metu gali būti skiriamos papildomos laisvos dienos per 

vaikų atostogas. 

 

VI. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

                    28. Visiems darbuotojams nustatyta 5 dienų darbo savaitė, išskyrus darbuotojus, dirbančius 

nepilnu darbo krūviu. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.  

  29. Ikimokyklinio ugdymo skyrius atrakinamas 7.00 val. ir užrakinamas 18.00 val. Patekti į 

skyriaus patalpas ne darbo metu (organizuojamas renginys, vaikų stovykla, nuomojamos patalpos ir 

pan.) galima iš anksto suderinus su skyriaus vadovu ar jį pavaduojančiu asmeniu. 

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

Pedagoginių darbuotojų darbo laiko norma per savaitę nustatyta Lietuvos Respublikos ŠMM teisės 

aktais ir nurodoma darbo sutartyje. 

  31. Nepedagoginių darbuotojų darbo laiko norma yra  40 val. per savaitę. 

  32. Auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams nustatyta 36 val. (už vieną etatą) 

darbo savaitė, 33 val. per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 3 val. netiesioginiam darbui 

su vaikais (metodinei veiklai). 

  33. Logopedui  nustatyta 27 val. (už vieną etatą) darbo savaitė, 22 val. skiriamos 

tiesioginiam darbui su vaikais, 5 val. netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai). 

  34. Neformaliojo švietimo mokytojui nustatyta 26 val. (už vieną etatą) darbo savaitė, 24 

val. skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 val. netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei 

veiklai).  

  35. Laiką, skirtą netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai), auklėtojai, kiti 

pedagogai tvarko savo nuožiūra ir gali dirbti jiems priimtinoje įstaigos patalpoje – metodiniame 

kabinete, grupėje, salėje. 

  36. Pastoviu darbo laiku dirbantiems darbuotojams darbo grafikas sudaromas vieneriems 

mokslo metams.  

  37. Pedagogams suteikta galimybė pavalgyti darbo laiku, nepaliekant darbo vietų ir 

nepažeidžiant vaikų interesų. 

  38. Nepedagoginiams darbuotojams suteikiama 0,5 – 2,0 val. pietų pertrauka, pagal 

susitarimą. 

  39. Jeigu darbuotojui reikia išeiti iš darbo dėl svarbių priežasčių anksčiau, jis privalo 

informuoti skyriaus vadovą, o jam nesant, direktoriaus pavaduotoją ir gauti jo sutikimą. 

  40. Draudžiama darbuotojui pasitraukti iš darbo iki atvyks jį pakeičiantis darbuotojas. 

  41. Valstybinių švenčių dienų išvakarėse darbuotojų darbo laikas viena valanda 

trumpinamas, išskyrus darbuotojų, kurie dirba sutrumpintą darbo savaitę.  

  42. Pedagogas privalo dalyvauti susirinkimuose ar kitų savivaldos, darbo grupių (kurioms 

jis priklauso) posėdžiuose, pasitarimuose. Pedagogai, nedalyvavę posėdžiuose bei susirinkimuose, 

privalo susipažinti su pateikta informacija, priimtais nutarimais. 



  43. Pedagogas pagal galimybes turi dalyvauti svarbiausiuose skyriaus renginiuose. 

 

VII. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA, PEDAGOGŲ KEITIMASIS IR 

PAVADAVIMAS 

 

44. Skyriaus veikla organizuojama pagal metų veiklos planą, strateginį planą  ir mokslo 

metų ugdymo veiklos planą. 

45.  Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Papilės 

takeliais“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. 

46.  Pagrindinis ugdymo metodas – žaidybinis, orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, į 

kurį integruojamos tautinės, pilietinės ir kitos vertybės. 

47.  Skyriuje ugdomi 1,5 – 7 metų amžiaus vaikai. 

48.  Skyriaus veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka gimnazijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir teikia siūlymus dėl 

veiklos tobulinimo. 

49.  Darbuotojo ligos, komandiruotės atveju skyriaus vadovas organizuoja darbuotojo 

pavadavimus arba veiklų pakeitimus. 

  

VIII. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI  

 

50. Visi skyriaus darbuotojai yra atsakingi už emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos 

puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą Smurto ir Patyčių 

Prevencijos ir Intervencijos vykdymo tvarkos aprašą. 

51. Skyriuje laikomasi darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų. 

52. Skyriaus bendruomenės nariai savo elgesiu turi reprezentuoti įstaigą, todėl 

bendraudami su visuomene, žiniasklaida, privalo saugoti skyriaus duomenų konfidencialumą, būti 

lojalūs.  

53. Jei pedagogas į darbą vėluoja, jis nedelsdamas privalo apie tai informuoti skyriaus 

vadovą. 

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

nedelsdamas apie tai informuoja skyriaus vadovą, praneša, kokiam laikui išduota nedarbingumo 

pažyma, informuoja, kai pažyma tęsiama. 

55. Darbuotojas palikti darbo vietą gali tik gavęs skyriaus vadovo leidimą. 

56. Skyriuje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma profesinė darbo atmosfera, 

darbuotojai turi dirbti jiems skirtose darbo vietose, neužsiimti pašaliniais ar asmeniniais reikalais, 

pagarbiai elgtis su ugdytiniais, tėvais ir vieni su kitais. 

57. Darbuotojai turi laikytis valstybinės kalbos reikalavimų. 

58. Auklėtojas, auklėtojo padėjėjas ir kiti specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo 

procese, kiekvieną dieną užtikrina saugią ugdymo(si) aplinką įvairiose erdvėse: grupėje, sporto, 

žaidimų, muzikos salėse, žaidimų aikštelėse, edukacinių išvykų, vaikų miego metu. 

59. Auklėtojas prisiima atsakomybę, kad į grupę būtų priimamas tik sveikas vaikas. Po 

ligos vaikas priimamas tik su gydytojo išduotu pažymėjimu apie vaiko sveikatos būklę. 

60. Skyriaus grupėse dirbantys darbuotojai privalo nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos 

būklę, daug dėmesio skiriant naujai atvykusiam vaikui adaptacijos laikotarpiu. 

61. Draudžiama palikti vienus vaikus grupėje, sporto, žaidimų, muzikos salėje, lauko 

žaidimų aikštelėje ir kitose erdvėse bei miegančių vaikų grupėje. 



62. Draudžiama bausti vaikus fizinėmis, moralinėmis bausmėmis, juos gąsdinti, grasinti, 

žeminti jų orumą ar kitaip pažeidinėti vaiko teises. 

63. Draudžiama atiduoti vaikus neblaiviems asmenims ir asmenims nenurodytiems tėvų 

rašytiniame prašyme. 

64. Draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines 

medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių 

preparatų. 

65. Neleistini ilgi pokalbiai telefonu asmeniniais klausimais darbo metu. 

66. Darbuotojai privalo saugoti  konfidencialaus pobūdžio informaciją apie skyriaus 

ugdytinius, jų tėvus (globėjus) bei kolegas, kuri gali pakenkti jų interesams. 

67. Įstaigos internetu, kompiuterine įranga, elektros prietaisais, kanceliarinėmis ir kitomis 

priemonėmis darbuotojai privalo naudotis tik  su darbu susijusiais tikslais, pagal paskirtį. 

68. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai  naudoti darbo priemones, elektros energiją, 

šilumą, vandenį, kitus materialinius išteklius. Saugoti skyriaus nuosavybę (įrengimus, vaizdines 

ugdymo priemones, žaislus ir kitą inventorių).  

69. Darbuotojai atsako už vaikų sveikatą ir gyvybės saugą, o įvykus nelaimingam 

atsitikimui nedelsiant privalo informuoti skyriaus vadovą, tėvus. 

70. Darbuotojai privalo: 

70.1.užtikrinti, kad jų darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų; 

70.2. laiku ir tiksliai vykdyti administracijos nurodymus, visada turi būti atidūs vaikams, 

mandagūs vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims; 

 70.3. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;  

 70.4. asmeninius, smulkius, aštrius daiktus, elektros prietaisus, valymo, dezinfekavimo 

priemones, vaistus  laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje; 

 70.5.  nedelsiant informuoti skyriaus vadovą apie situaciją darbo vietose ar kitose įstaigos 

vietose, kuri, jų įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų ar vaikų saugai ir sveikatai, taip pat apie 

darbuotojų ar vaikų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys pašalinti negali arba 

neprivalo; 

70.6. imtis priemonių pagal galimybes bei turimas žinias pašalinti priežastis, galinčias sukelti 

traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti skyriaus vadovą ir ūkvedį; 

70.7.pasivaikščiojimų metu nesikalbėti su kolegomis, palikus vaikus vienus; 

70.8. pasitikrinti sveikatą pagal Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotą tvarką; 

70.9. laikytis bendrųjų asmens higienos ir estetikos reikalavimų. Darbuotojų apranga turi 

atitikti profesinę etiką ir bendruomenės susitarimus. 

80. Informacija darbuotojams skelbiama skyriaus skelbimų lentoje, asmeniniame el. pašte, 

internetinėje svetainėje. 

 

IX. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMAS IR VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

 

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

edukacinės išvykos šalyje ir užsienyje, savišvietos priemonės. 

82.  Siekiant tikslingai planuoti dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skyriaus 

vadovas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje (patvirtinus biudžetą) informuoja, kiek lėšų 

kalendoriniais metais paskirta ir kiek tenka kiekvienam pedagogui, dirbančiam pagrindiniame darbe. 

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

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



84.  Sklaida po kvalifikacijos tobulinimo renginių vykdoma metodinėje grupėje. Pedagogas 

skyriaus vadovui pateikia pažymėjimą, kuris užregistruojamas, kopija palieka pas skyriaus vadovą. 

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

proporcingai mažinant lėšas visiems pedagogams. 

86.  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 metodinėje grupėje. 

87.  Skyriaus vadovas, metodininkas kasmet individualiai aptaria su kiekvienu pedagogu jo 

veiklą (sėkmes ir tobulintinas sritis) pagal Mokytojo  profesinių gebėjimų ir veiklos įsivertinimo 

kriterijų formą, kuri pristatoma direktoriui iki sutartos dienos. 

88.  Bendras mokytojų veiklos įsivertinimo rezultatas pateikiamas mokytojų taryboje prieš 

kiekvienus  mokslo metus. 

 

X. DARBUOTOJŲ  SKATINIMAS, DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS 

        

89.  Darbuotojai skatinami vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu ir direktoriaus patvirtintu Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. 

90.  Kitos skatinimo priemonės: 

90.1. žodinė padėka susirinkimuose, posėdžiuose; 

90.2. padėka internetinėje svetainėje; 

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

90.4. edukacinė kelionė; 

90.5. rekomendacija metų mokytojo nominacijai rajono ir šalies mastu. 

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

be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas padaro:  

91.1. šiurkštų darbuotojo darbo pareigų pažeidimą; 

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

pažeidimą. 

92.  Gimnazijos direktoriaus sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto 

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

93. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo gimnazijos 

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

 

XI. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS  TURTO,  PATALPŲ NAUDOJIMO IR 

APSAUGOS TVARKA 

 

  94. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis 

sporto sale, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi, mokykliniu 

autobusu ir kt. 

  95. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus bendruomenės nariai privalo tausoti skyriaus turtą, 

saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti turto savanaudiškiems 

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

priemones atsako kaltininkai. Nuostoliai turi būti atlyginti geranoriškai arba pagal galiojančias tvarkas. 

  96. Kompiuterinės technikos priežiūrą bei remontą, programinės įrangos diegimą 

organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas gimnazijos darbuotojas. 



  97. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 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. 

  98 . Pedagogai, kiti skyriaus darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo 

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

  99. Darbuotojas, išeinantis iš patalpų paskutinis, uždaro langus, užrakina duris, įjungia 

signalizaciją. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo 

skyriaus vadovas arba jo įgaliotas asmuo. 

  100. Darbuotojai, pastebėję įstaigos pastatų ar statinių gadinimą ar gedimą,  turi nedelsiant 

informuoti švietimo padalinio (skyriaus) vadovą arba ūkvedį.  

  101. Gimnazijos direktoriaus įsakymu kasmet atliekama gimnazijos turto inventorizacija. 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 102. Taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

,,Kregždutė“  darbuotojams. 

 103. Su šiomis Taisyklėmis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

 102. Taisyklės skelbiamos stende, ikimokyklinio ugdymo skyriaus internetinėje svetainėje, 

adresu: http://www.papilesgimnazija.lt. 

 104. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos skyriaus bendruomenės narių,  

savivaldos institucijų  iniciatyva. 

 105. Visi skyriaus darbuotojai atsako už šių taisyklių ir jose nurodytų Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi. 

_______________________________________________________________________ 
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