
  

PATVIRTINTA 

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 

direktoriaus 2014 m. balandžio 1 d. 

įsakymu Nr. Į-82 

 

 

ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS  

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

1. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės yra gimnazijos bendruomenės darbą 

reglamentuojantis dokumentas. 

1.2. Gimnazija yra ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Ji savo 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais 

įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministerijos teisės aktais, gimnazijos nuostatais. 

1.3. Gimnazija vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu bendruoju arba 

nustatyta tvarka suderintu individualiu ugdymo planu ir bendrosiomis programomis. 

1.4. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia gimnazijos steigėjas 

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

1.5. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: 

1.5.1. gimnazijos taryba, kuri yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti 

moksleivių, jų tėvų (ar vaiko globėjų ir rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausių gimnazijos 

veiklos uždavinių sprendimui; 

1.5.2. pedagogų taryba, kuri yra nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, 

svarstanti moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. 

1.6. Gimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos – tėvų komitetas. 

1.7. Gimnazijos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines nepolitines ir 

profesines organizacijas, savišvietos, kultūros grupes, įvairias sekcijas, būrelius, klubus, sąjungas. 

 

II. GIMNAZIJOS DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

2. Gimnazijoje nustatoma penkių darbo dienų savaitė. 

2.1. Etatiniams Progimnazijos darbuotojams darbo laikas nustatomas remiantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir 

savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" (Žin., 2003, Nr. 79-3593). Pedagoginiams 

darbuotojams darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščiuose. 

2.2. Pedagogai dirba pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą privalomo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo tvarkaraštį. Šis darbo laikas pedagogams nustatomas ir moksleivių atostogų 

metu. Direktoriaus įsakymu moksleivių atostogų metu pedagogams gali būti nustatytas ir kitoks 

darbo laikas, neviršijant pedagogui tarifikuotų valandų skaičiaus. 

2.3. Gimnazijoje nustatomas toks normuotas darbo dienos laikas: 

2.3.1. darbo pradžia 8. 00 val. 

2.3.2. pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. 

2.3.3. darbo pabaiga 20.00 val. 

2.4. Darbo laikas budinčioms valytojoms, pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros 

darbininkams, gimnazijos katilinės katilų priežiūros darbininkams, dirbantis nakties metu, 

nustatomas pagal atskirą darbo grafiką. 
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2.5. Bibliotekos darbo pradžia 8.00 val., pertrauka 12.00 val. iki 12.30 val. darbo 

pabaiga - 16.30. 

2.6. Pamokos trukmė priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo 1-jų klasių 

mokiniams 35 min., kitų klasių – 45 min. Kiekviena pamoka pradedama ir baigiama skambučiu. 

2.7. Pertraukų trukmė tarp pamokų nustatoma atskiru tvarkaraščiu, kurį aprobuoja 

gimnazijos taryba ir tvirtina gimnazijos direktorius. 

2.8. Negalima keisti pamokų ir pertraukų laiko savo nuožiūra. 

2.9. Pamokų laikas gali būti trumpinamas šventinių, metodinių renginių ir posėdžių 

dienomis bei atvejais, kurie neatitinka sanitarinėms higieninėms reikalavimų normoms (esant 

šaltoms patalpoms, įvykus elektros gedimui, santechnikos avarijoms ir kt.). 

2.10. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais galiojančiais teisės aktais. 

2.11. Darbuotojams atostogų laikas nustatomas suderinant ir patvirtinant atostogų 

grafiką (bet kokiu atveju) gimnazijos direktoriaus įsakymu bei išnaudojant visas kasmetines 

atostogas. Pedagogams kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių atostogų metu (galimi išskirtiniai 

atvejai suderinant su gimnazijos direktoriu).  

2.12. Draudžiama kviesti iš pamokų mokytojus ar moksleivius, dirbti be pertraukų, 

užtęsti pamokas ir dirbti pertraukoms skirtu laiku. 

2.13. Mokinį išleisti iš pamokų negalima be itin svarbios priežasties (liga, nelaimingas 

atsitikimas, tėvų raštišku prašymu ir pan. informavus klasės vadovą) taip pat negalima drausminti 

moksleivio, išvarant jį iš klasės ir taikant fizines bausmes ar įžeidinėjant jį. 

2.14. Negalima keisti privalomų ar neprivalomų pamokų tvarkaraščių, nepamokinių 

renginių laiko, nesuderinus su gimnazijos direktoriumi, jam nesant su direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

 

III. BUDĖJIMAS 

 

3. Budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal gimnazijos vadovybės nustatytą 

tvarką ir direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. 

3.1. Gimnazijoje budi gimnazijos administracijos atstovas ir pedagogai (mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai). 

3.2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų budėjimo tikslas - tvarkai gimnazijoje 

palaikyti, užtikrinti mokinių sveikatą ir saugumą pertraukų metu, vykdyti prevencijos priemones 

pertraukų tarp pamokų metu.  

3.3. Budintysis pedagogas privalo atvykti į gimnaziją 10 – min. prieš pamokas ar kitus 

renginius, budėti grafike nurodytoje vietoje; budinčiųjų pedagogų skaičių nustato gimnazijos 

direktorius. 

3.4. Budintysis pedagogas (arba pavaduojantis mokytojas) privalo: 

3.4.1. budėti nurodytoje vietoje, pagal direktoriaus patvirtintą budėjimo grafiką; 

3.4.2. turėti skiriamuosius ženklus; 

3.4.3. stebėti budėjimo teritoriją; kilus incidentui, išaiškinti elgesio taisyklių pažeidėją, 

jį sudrausminti, apie tai informuoti budintį vadovą ir klasės vadovą; 

3.4.4. kasdien įrašyti į budėjimo sąsiuvinį elgesio normų pažeidimus; 

3.4.5. atsakyti už tvarką, mokinių saugumą ir drausmę budėjimo teritorijoje; 

3.4.6. drausti bet kokį mokinių bėgiojimą koridoriais, stumdymąsi, patalpų teršimą, 

neleisti įsipliekti konfliktams, domėtis pašaliniais asmenimis; 

3.4.7. įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat pranešti budinčiam vadovui, klasės 

auklėtojui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistei (jei būtina) ir pasirūpinti, kad būtų suteikta 

pirmoji medicininė pagalba; 

3.4.8. informuoti apie mokinį, kuris pažeidžia mokinio elgesio taisykles, nevykdo 

budinčiojo nurodymų, nedrausmingai elgiasi, klasės vadovą, socialinius pedagogus, budintį vadovą; 
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3.4.9. jei budintys mokytojai yra užimti ar išvykę, susitaria su kitu mokytoju dėl 

pavadavimo ir informuoja budintį vadovą; 

3.4.10. mokytojai, budintys valgykloje, kontroliuoja valgančiųjų eilę, užtikrina tvarką, 

prižiūri, kad mokiniai paliktų tvarkingus stalus ir nuneštų indus į plovyklą. 

3.5. Gimnazijos vadovybė periodiškai aptaria budėjimo rezultatus. 

3.6. Pedagogų budėjimas šventiniuose renginiuose, vakarėliuose organizuojamas pagal 

specialų direktoriaus įsakymą. 

3.7. Budėjimui poilsio ir šventiniuose renginiuose, vakarėliuose gali būti pasitelkiami 

moksleivių tėvai ar globėjai. 

3.8. Budintieji šiuose renginiuose privalo saugoti tvarką, neleisti vartoti svaigalų, 

narkotinių medžiagų, rūkyti, nepadoriai elgtis. Kilus rimtam konfliktui su besiveržiančiais į vidų 

pašaliniais asmenimis iškviesti policiją. 

3.9. Mokytojams už budėjimą pertraukų metu (kompensuojama už neapmokamą 

budėjimo laiką) gali būti skiriamos laisvos dienos mokinių atostogų metu, prieš tai suderinus laiką 

su gimnazijos administracija. 

 

IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS, PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS, 

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS IR NUTRAUKIMAS, PAVADAVIMAS  

 

4. Gimnazijos darbuotojus priima į pareigas (darbą) arba atleidžia iš pareigų (darbo) 

direktorius, o jam nesant jį pavaduojantis (paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu) asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

5. Mokytojai, gimnazijos darbuotojai į pareigas priimami Lietuvos Respublikos Darbo 

kodekso nustatyta  tvarka. 

6. Asmuo, priimtas dirbti gimnazijoje, pasirašytinai supažindinamas su šiomis 

taisyklėmis, gimnazijos nuostatais, pareigybės aprašymu, priešgaisrinės saugos bei saugos darbe 

reikalavimais. Jam formuojama asmens byla. 

7. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Darbo kodeksu. 

8. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su gimnazija pasibaigia 

Darbo kodekso nustatytais pagrindais. 

9. Darbo sutartis sudaroma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo 

kodeksu. 

10. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti 

dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo - priėmimo aktus asmeniui, 

užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra - direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo - priėmimo 

aktus tvirtina gimnazijos direktorius.  

11. Vaduojantis darbuotojas atlieka visas vaduojamojo darbuotojo funkcijas. 

 

V. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

 

12. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo dorai ir sąžiningai atlikti savo 

pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, vykdyti teisėtus gimnazijos vadovybės 

nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus. 

13. Gimnazijos bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, 

tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais. 

14. Pedagogams, kitiems gimnazijos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą 

neblaiviems, mokyklos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, 

moksleivių akivaizdoje rūkyti, keiktis ar kitaip pažeisti etikos taisykles ir leisti, kad taip elgtųsi 

moksleiviai. 

15. Gimnazijos direktorius atsako už tvarką gimnazijoje ir už visą gimnazijos veiklą. 

Jo teisėti nurodymai privalomi visiems gimnazijos darbuotojams. 
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16. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

16.1..atsako už gimnazijos bendruomenės švietimo politikos įgyvendinimą; 

16.2. sudaro pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius; 

16.3. teikia profesinę pagalbą pedagogams; 

16.4. organizuoja pedagoginį moksleivių tėvų (ar vaikų globėjų) švietimą; 

16.5. informuoja tėvus ir kitas suinterisuotas institucijas apie moksleivius, vengiančius 

privalomojo mokslo, ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių. 

17. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams: 

17.1. atsako už gimnazijos pastatų, įrenginių, inžinerinių tinklų techninę būklę, 

inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą; 

17.2. organizuoja ūkinio personalo darbą; 

17.3. rūpinasi informaciniais ir materialiniais ištekliais, mokyklos sanitarija ir higiena 

bei jam pavaldžių darbuotojų darbo sauga; 

17.4. pagal galimybes aprūpina juos asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, darbo 

įrankiais. 

 

VI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS  

 

18. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus direktorius gali skatinti teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

19. Gimnazijos darbuotojai, skatinami: 

19.1. žodinė padėka; 

19.2. padėka raštu. 

20. Už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės 

apdovanojimui gauti. 

21. Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą skatinami šiais atvejais: 

21.1. Labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais; 

21.2. Darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis; 

21.3. Įstatymo nustatytų švenčių progomis; 

21.4. Darbuotojų gyvenimo ir darbo metų, gimnazijos jubiliejinių sukakčių progomis; 

21.5. Darbuotojams išeinant į pensiją. 

22. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių ligos 

ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti suteikiama materialinė parama  iš 

savanoriškų bendradarbių įnašų, vadovaujantis bendru darbuotojų susitarimu. 

 

VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

23. Gimnazijos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus ir padarytą materialinę žalą 

traukiami drausminėn atsakomybėn įstatymų numatyta tvarka. 

24. Už darbo drausmės pažeidimus darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, gali 

būti skiriama viena iš šių drausminių nuobaudų: 

24.1. Pastaba; 

24.2. Papeikimas; 

24.3. Griežtas papeikimas; 

24.4. Atleidimas iš pareigų. 

25. Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo 

sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, aplinkybes, kuriomis yra pažeidimas buvo 

padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. 

26. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei 

panaikinimo sąlygas nustato LR Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. 
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VIII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PEDAGOGAMS 

 

27. dirbti stropiai ir sąžiningai; 

27.1. laikytis darbo drausmės ir vykdyti gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles: 

laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo dienos, laiku ir tiksliai vykdyti gimnazijos potvarkius, 

gaunamus įpareigojimus. Užtikrinti aukštą mokomojo – auklėjamojo darbo kokybę, sistemingai 

kelti kvalifikaciją; 

27.2. tausoti mokyklos turtą, įrengimus, inventorių, medžiagas, mokymo ir kitas 

priemones; 

27.3. laikytis saugos darbe, gamybinės sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių; 

27.4. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; 

27.5. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, 

pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, suprantamai ir aiškiai  perteikti ugdymo turinį; 

27.6. laikytis švietimo įstaigų nusistatytų etikos normų ir švietimo įstaigos vidaus 

tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; 

27.7. ugdyti remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi 

motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, 

mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, 

metodus; 

27.8. bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai; 

27.9. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų 

28. Mokytojams: 

28.1. mokytojai, kabinetų vadovai, atvyksta į gimnaziją ne vėliau kaip 10 min. iki 

pamokų pradžios; 

28.2. skambučiui nuskambėjus mokytojas išeina į pamoką ir dirba visą pamoką 

nepalikdamas mokinių; 

28.3. prieš pradėdamas pamoką, mokytojas patikrina kabineto (klasės) paruošimą 

pamokai, atsako už tvarką kabinete (klasėje); 

28.4. apie rastą netvarką kabinete (klasėje) praneša klasės vadovui ir budinčiam 

gimnazijos vadovui, ir tuojau imasi priemonių netvarkai pašalinti; 

28.5 pasibaigus pamokai, išeidamas iš kabineto (klasės) mokytojas pasirūpina, kad 

budintieji mokiniai išvėdintų patalpą; 

28.6. už klasės turtą, švarą ir tvarką pamokų metu atsakingas yra mokytojas; 

28.7. mokytojas, dėl svarbios priežasties negalįs atvykti į pamokas, apie tai praneša 

gimnazijos vadovams iš anksto, ypatingais atvejais – prieš darbo pradžią; 

28.8. mokytojas, praleidęs pamoką arba pavėlavęs, pasiaiškina (jeigu nebe pirmas 

kartas – raštiškai) budinčiam pavaduotojui ar direktoriui; 

28.9. sudaro laikinąsias grupes pagal pavaduotojų ugdymui pateiktus sąrašus, 

pasitikrina, ar visi klasių, laikinųjų grupių mokiniai įrašyti į e-dienyną, užsipildo pamokų 

tvarkaraštį; 

28.10. pamokos pradžioje pažymi neatvykusius mokinius, fiksuoja pavėlavimus. Jei 

pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, e-dienyne žymimos datos ir parašoma: 

„pamoka nevyko dėl...“. šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. 

28.11. pamokos pabaigoje ar tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip iki 20 val., surašo tą 

dieną gautus pažymius; 

28.12. kontrolinių, savarankiškų ar kitų ilgalaikių darbų įvertinimus surašo per 2 

savaites. Atsižvelgiant į dalyko vertinimo sistemą, mokinys gali taisytis pažymį. Gavus geresnį 

įvertinimą, ankstesnis įvertinimas trinamas ir įrašomas geresnis. Tai dalyko mokytojas turi padaryti 

kol yra užrakinamas praėjusio mėnesio e-dienynas; 

28.13. rašo komentarus, pastabas, pagyrimus atskiriems mokiniams, klasei, laikinajai 

grupei. 
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28.14. keisti pamokų tvarkaraštį (sukeisti pamokų eilę, vaduoti vienas kitą) be 

budinčio vadovo žinios – neleidžiama; 

28.15. jeigu mokinys pamokos metu pažeidžia mokinio elgesio taisykles, išvaryti iš 

klasės nedrausmingą mokinį – neleidžiama; 

28.16. išsiųsti arba išleisti iš savo pamokos mokinių įvairiems reikalams (atsinešti 

sąsiuvinio, sportinės aprangos, pinigų, atliktus darbus ir kt.) – neleidžiama; 

28.17. pamokos metu į klasę įeiti kitam mokytojui be vadovų leidimo- neleidžiama. 

29. Mokytojų kambaryje: 

29.1. pabaigęs pamokas, mokytojas padeda į vietą knygas, sąsiuvinius, vaizdines 

priemones, žemėlapius; 

29. 2. skelbimus skelbia stenduose tik tvarkingai, estetiškai parašytus; 

29.3. kiekvieną dieną seka skelbimus, laiku vykdo skelbimuose nurodytus 

reikalavimus; 

29.4. mokytojas iš pamokos, išskyrus ypatingus atvejus, prie telefono nekviečiamas. 

30. Kūno kultūros mokytojas organizuoja mokinių budėjimą persirengimo 

kambariuose, atsako už tvarką ir vadovaujasi sporto salės eksploatavimo taisyklėmis. 

30.1. Kūno kultūros mokytojai pamoką baigia taip, kad iki skambučio mokiniai spėtų 

persirengti. 

30.2. Jeigu mokinys išeina iš pamokos, mokytojas apie tai tuoj pat praneša klasės 

auklėtojui. 

30.3. Kūno kultūros mokytojai, technologijų mokytojai neturi teisės iš pamokų išleisti 

mokinių, kurie negali aktyviai dalyvauti pamokose (nesveikuoja, neturi aprangos), tokie mokiniai 

privalo stebėti pamoką. 

30.4. Kūno kultūros ir technologijų mokytojui draudžiama palikti vienus mokinius 

sporto salėje, aikštėse, dirbtuvėse. Kūno kultūros ir darbų mokytojai išaiškina ir kontroliuoja kaip 

mokiniai žino saugos ir sveikatos priežiūros taisykles. Prieš kiekvieną pamoką, turinčią specifinius 

reikalavimus, mokiniams primenamos saugos taisyklės ir 5 - 8 bei 1 - 4 gimnazijos klasių mokiniai 

pasirašo saugaus elgesio ir kitų instruktažų lape; 

31. Paleisti mokinius anksčiau nurodyto pamokų baigimo laiko – draudžiama. 

32. Pradinių klasių mokytojos mokinius išleidžia į namus, organizuoja mokinių aktyvų 

poilsį pertraukų metu. 

33. Mokytojas, pastebėjęs pamokos metu negaluojantį mokinį, tuoj pat praneša 

budinčiam vadovui ir vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūros specialistei (ambulatorijai). 

Įvykus nelaimingam atsitikimui arba staigiai mokiniui susirgus (nesant medikų), kviečiama greitoji 

medicininė pagalba. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikus mokiniui medicininę pagalbą, apie 

nelaimingą atsitikimą būtina informuoti budintį gimnazijos vadovą, o pabaigus dienos pamokas 

parašyti direktoriaus vardu paaiškinimą, išdėstant nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir priežastis. 

34. Klasės vadovas apie nelaimingą atsitikimą praneša tėvams asmeniškai (jeigu reikia 

ir mokytojams). 

35. Pavaduojantieji mokytojai: 

35.1. vykdo valstybinę mokymo programą; 

35.2. jeigu mokytojas vaduoja kito mokytojo visą pamokinį krūvį vaduojantysis 

privalo budėti tomis dienomis, kuriomis budėjo vaduojamasis; 

35.3. jeigu pavadavimas yra dalinis, budėjimas vykdomas budinčiojo pavaduotojo 

nurodymu. 

36. Klasių vadovai: 

36.1. praneša auklėtiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) prisijungimo 

prie e- dienyno reikalingus duomenis; 

36.2. nuolat tikrina ir tikslina mokinių duomenis; 

36.3. įrašo savo vadovaujamos klasės mokinių gautus pagyrimus, pastabas, 

papeikimus; 
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36.4. per 5 darbo dienas po pusmečio, mokslo metų pabaigos atspausdina, patikrina ir 

pasirašo klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę, kurią perduoda direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui; 

36.5. vidaus žinutėmis bendrauja su klasės mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) 

mokiniais, mokytojais; 

36.6. instruktuoja mokinius bendraisiais klausimais. Kiekvieną kartą atlikus 

instruktažą, išspausdina instruktažo lapus, juose mokiniai pasirašo, lapus sega į klasės mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą; 

36.7. klasės vadovas planuoja auklėjamąjį darbą mokslo metams, atsižvelgdamas į 

gimnazijos strateginius ir metinius tikslus, klasės mokinių individualius bruožus, pasaulėžiūrą, 

remdamasis amžiaus tarpsnių pedagogika ir psichologija; 

36.8. klasės vadovas stebi ir koreguoja mokinių aktyvo darbą bei veda jo mokymą. 

37. Mokslo metų bėgyje su mokiniais organizuoja: 

37.1. ekskursijas, turistinius žygius (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje), gavus 

raštišką direktoriaus leidimą. Ekskursijų paraiškos pateikiamos sekretorei, mokiniai supažindinami 

su saugumu ekskursijų metu. Lydintiems mokytojams ekskursijoje sugaištas laikas 

kompensuojamas mokinių atostogų metu; 

37.2. išvykas į muziejus, koncertus, parodas ir kt. (kartą per metus); 

37.3. veda vieną teminę klasės valandėlę per savaitę (kitas valandėles skiria 

pasirengimui užklasiniams ir kitiems renginiams); 

37.4. privalo dalyvauti gimnazijos organizuojamuose masiniuose renginiuose, kuriuose 

dalyvauja jo auklėtiniai; 

37.5. budi su klase renginių metu (pagal grafiką); 

37.6. palaiko ryšį su mokinių tėvais, dalykų mokytojais. Pradėjęs vadovauti naujai 

klasei, klasės auklėtojas I pusmetį susipažįsta su mokinių tėvais, vėliau lankosi šeimose savo 

nuožiūra; 

37.7. veda auklėjamąjį darbą su mokymosi motyvacijos neturinčiais ar nedrausmingais 

mokiniais; 

37.8. užtikrina mokinių saugumą išvykų, talkų, renginių metu. 

37.9. kartą per mėnesį organizuoja klasės sanitarinę dieną, kurios metu plaunami 

suolai, grindys, tikrinami vadovėliai. 

37.10. klasės vadovas atsakingas už savo klasės tvarką ir švarą, mokinių maitinimo 

organizavimą. 

37.11. jeigu sugadinamas klasės inventorius, tai klasės vadovas išsiaiškina nusikaltusį 

mokinį ir pareikalauja sutaisyti sugadintą inventorių ar pakeisti jį nauju. 

38. Klasės vadovas tvarko ir atsako už klasės: 

38.1. elektroninį dienyną (surašo mokinių pavardes, vardus, užpildo visas elektroninio 

dienyno grafas, nuolat stebi mokinių pažangumą). Baigiantis mokslo metams sutvarko elektroninį 

dienyną, perrašo reikiamus duomenis į mokinių asmens bylas, ataskaitas įteikia gimnazijos 

vadovybei; 

38.2. mokinių bylas (jose turi būti gimimo liudijimo kopija, pareiškimas, gimnazijos 

direktoriaus įsakymas apie priėminą, paskutinės klasės atitinkamos formos baigimo pažymėjimas, 

žinios apie mokinio paskatinimus ir nuobaudas. Medicininės formos laikomos medicinos kabinete; 

38.3. klasės vadovas kas mėnesį atspausdina mokinių pažangumo ir lankomumo 

ataskaitas (jeigu mokinių tėvai arba globėjai neturi galimybės pasinaudoti internetu), patikrina ar 

visi pažymiai ir praleistos pamokos surašyti, pasirašytinai supažindina mokinių tėvus; 

38.4. klasės vadovas reikalauja, kad tėvai raštu, žodžiu ar žinute elektroniniame 

dienyne informuotų apie mokinio neatėjimą į mokyklą; 

38.5. klasės vadovas, suderinęs su budinčiu vadovu, esant rimtai priežasčiai gali išleisti 

auklėtinius iš vienos arba kelių pamokų; 

38.6. klasės vadovas per savaitę po Pedagogų tarybos posėdžio supažindina tėvus su 

semestro (pusmečio) pažymiais, tėvams pasirašant; 



 8 

38.7. klasės vadovas tvarko dokumentus, baigus gimnazijos 2 ir 4 klases; o 

moksleiviui išvykus į kitą mokyklą, informuoja gimnazijos direktorių ir duomenų bazės tvarkytoją; 

38.8. klasės vadovas apie nedrausmingą ar blogai besimokantį mokinį informuoja 

tėvus; 

38.9. jeigu mokinys gavo pataisas, klasės vadovas per dvi dienas po Pedagogų tarybos 

posėdžio informuoja tėvus raštu. 

Pastaba: jeigu mokinys serga ilgesnį laiką (ne mažiau kaip dvi savaites), klasės 

vadovas pasitaria su ligonio tėvais bei gydytojais, ar galima vaiką mokyti namuose arba ligoninėje 

(mokinio tėvai privalo pristatyti gydytojo pažymėjimą).  

39. Mokiniui vykstant į kitą mokyklą reikia: 

39.1. gauti pažymą iš bibliotekos, kad išvykstantysis nėra jai skolingas; 

39.2. jeigu mokinys išvyksta mokslo metų eigoje, klasės vadovas pagal atitinkamą 

formą surašo gautus pažymius, pasirašo ir pateikia direktoriui tvirtinti. 

40. Vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigos: 

40.1. moksleiviams ar kitiems gimnazijos darbuotojams susirgus, susižeidus, kitokio 

nelaimingo atsitikimo atveju suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

40.2. rūpintis moksleivių sveikata, tirti moksleivių fizinę ir psichinę būklę; 

40.3. registruoti ligas ir traumas, tvarkyti moksleivių sergamumo apskaitą; 

40.4. sezoninių epidemijų metu imtis priemonių, kad sergantys moksleiviai ir kiti 

darbuotojai neapkrėstų sveikų. 

41. Bibliotekos vedėjos pareigos: 

41.1. palaikyti bibliotekoje tvarką, prižiūrėti joje esančias knygas ir kitokius leidinius; 

41.2. inventorizuoti gautas knygas ir leidinius, įrašyti juos į katalogą; 

41.3. išduoti pedagogams, moksleiviams ir kitiems darbuotojams knygas bei leidinius 

ir kontroliuoti, kad išduota literatūra būtų grąžinama nurodytu laiku ir nesugadinta; 

41.4. bibliotekos skaitykloje, užtikrinti, kad būtų laikomasi tylos, užtikrinta darbo ir 

priešgaisrinė sauga. 

 

IX. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

42. Mokinių teisės ir pareigos: 

42.1. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į gimnaziją švariai ir tvarkingai 

apsirengus. Patalpose nedėvėti viršutinių rūbų – paltų, striukių, kepurių, gobtuvų. Sportinę aprangą 

dėvėti tik kūno kultūros pamokų arba sportinių renginių metu. Gimnazijos klasių mokiniai 

pamokose ir kituose ugdymo proceso  renginiuose būna apsirengę gimnazistų uniforma; 

42.2. stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas priemones; 

42.3.sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus darbo tvarką 

nustatančių dokumentų reikalavimų; 

42.4. pagarbiai bendrauti su mokytojais, gimnazijos bendruomenės nariais, savo 

bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų; 

42.5. įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui atsistoti, atsakyti į 

pasveikinimą; 

42.6. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, 

reaguoti į mokytojo pastabas, neužsiimti pašaline, su ugdymo procesu nesusijusia, veikla; 

42.7. lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtų 

priežasčių reikia iš pamokų išeiti, turėti tėvų prašymą gauti dalyko mokytojo ir klasės vadovo 

sutikimą. Praleidus vienos dienos pamokas atnešti tėvų ar globėjų parašytą pateisinimą, o praleidus 

kelių dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą; 

42.8. susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos 

specialistą ar mokytoją; 

42.9. pamokų ir pertraukų metu draudžiama išeiti iš gimnazijos teritorijos be atskiro 

administracijos leidimo; 
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42.10. pertraukų metu tinkamai elgtis gimnazijoje, nebėgioti koridoriais, žaisti 

gimnazijos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas; 

42.11. rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių 

vertingų daiktų; dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į budinčią rūbininkę ar į klasės vadovą, už 

prapuolusius daiktus (pvz. telefonus, sportines aprangas ir kt.), pinigus gimnazija neatsako; 

42.12. bibliotekoje ir skaitykloje elgtis mandagiai, netriukšmauti,  

42.13. valgykloje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems, į 

valgyklą eiti valgyti pagal nurodytą grafiką, nebėgant koridoriumi ir laiptais; 

42.14. diskotekose, kituose užklasiniuose renginiuose laikytis pedagogų nustatytos 

tvarkos, vykdyti pedagogų ir budinčių reikalavimus; 

42.15. mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato gimnazijos direktorius kartu 

su gimnazijos taryba; paskatinimo ir drausminimo atvejai įforminami direktoriaus įsakymu ir 

fiksuojami mokinio asmens byloje; 

42.16. mokinys, gavęs drausminę nuobaudą, tais mokslo metais negali būti 

apdovanojamas padėkos raštais arba asmenine dovana. 

42.17. neleistina mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos fizinėmis 

bausmėmis, išvaryti iš pamokos ir kt.; 

42.18. mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus sprendžia gimnazijos direktorius, 

vadovaudamasis Švietimo įstatymu; 

42.19. kartą metuose mokinys privalo pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje ir 

pristatyti pažymą iki rugsėjo 15 d. 

43. mokymo įstaigoje ir jos teritorijoje mokiniui draudžiama: 

43.1. naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, 

įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų; 

43.2. gimnazijoje ar gimnazijos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas 

psichotropines medžiagas,  

43.3. tyčiotis iš kitų mokinių; 

43.4. atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, 

sprogstamąsias medžiagas, garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina 

ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

43.5. per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais griežtai draudžiama. Iš mokinio 

pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti tik mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams). Gimnazijos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t.y. 

gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju 

telefonu. Nesilaikant šios taisyklės telefonai bus konfiskuoti ir grąžinti tik mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams). Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu 

gimnazijos teritorijoje taisykles, gimnazija turi teisę uždrausti įsinešti į gimnaziją ir jos teritoriją 

mobiliojo ryšio priemones; 

43.6. pamokų, pamokų ruošos metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti; 

43.7. lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus; 

43.8. šiukšlinti, sėdėti ant palangių, bėgioti koridoriais, laiptais, gadinti jungiklius ir 

visą gimnazijos inventorių. 

43.9. laikyti savo ir jam patikėjimo teise priklausantį automobilį ne mokinių 

automobiliams statyti skirtose vietose; 

43.10. pamokų ir pertraukų metu važinėti automobiliais po gimnazijos teritoriją. 

44. Pažeidus mokinio elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos: 

44.1. klasės vadovo įspėjimas žodžiu ar raštu; 

44.2. informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį; 

44.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į gimnaziją; 

44.4. už sistemingus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys gali būti 

svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų taryboje, Gimnazijos taryboje, įrašomas į 

rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą; 



 10 

45. Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos: 

45.1. pastaba; 

45.2. papeikimas; 

45.3. griežtas papeikimas; 

45.4. vadovaujantis Švietimo įstatymu, siūlymas pakeisti ugdymo įstaigą; 

46. Drausminės nuobaudos mokiniams gali būti skiriamos už:  

46.1. sąmoningą mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą; 

46.2. mokytojų ir klasės vadovų nurodymų nevykdymą; 

46.3. alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų vartojimą; 

46.4. amoralų elgesį, kito žmogaus niekinimą, patyčias, smurtą; 

46.5. bėgimą iš pamokų ir tyčinį vėlavimą į pamokas; 

46.6. azartinius lošimus, daiktų mainymą, perpardavimą; 

46.7. siūlymas keisti ugdymo įstaigą gali būti už ypač grubius nusižengimus: 

muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, 

pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties 

praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui. 

47. Mokinių skatinimas: 

47.1. padėka žodžiu; 

47.2. padėka raštu; 

47.3. padėka tėvams; 

47.4. nuotraukos patalpinimas gimnazijos stende ar gimnazijos internetinėje svetainėje 

(su tėvų sutikimu); 

47.5. asmeninė dovana; 

47.6. ekskursija, išvyka; 

48. mokiniai skatinami už: 

48.1. laimėjimus ir pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose 

gimnazijos organizuojamuose renginiuose; 

48.2. gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį; 

48.3. aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose; 

48.4. aktyvų dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje, pagalbą klasės auklėtojui; 

48.5. išskirtinį teigiamą poelgį; 

48.6. veiklą, kuri pozityviai įtakoja gimnazijos įvaizdį; 

49. finansinė atsakomybė: 

49.1. už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, 

prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai); 

49.2. mokymo įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki 

nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal 

pateiktus dokumentus; 

49.3. už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytus pažeidimus atsako jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai); 

49.4. už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, 

numatytus administracinio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 175 str., 176-1 straipsnio 

trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje 183 straipsnio trečiojoje dalyje atsakomybėn 

traukiami jo tėvai arba globėjai ( rūpintojai). ( Pateikiami priede). 

49.5. nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems teisės 

pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais 

administracinio kodekso 21-1, 24, 37-1, 174, 281, 313 ir 314  straipsniuose  (pateikiami priede). 

 

X. ELGESIO REIKALAVIMAI 
 

50. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja gimnaziją. 
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51. Darbuotojai turi vengti intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą 

žeminančią informaciją, turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai. 

52. Gimnazijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, 

darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su mokiniais, gimnazijos bendruomenės nariais ir kitais 

asmenimis. 

53. Darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

54. Pedagoginiai darbuotojai neviešina pasitarimų, posėdžių metu aptariamos 

informacijos. 

55. Viešai aptariant gimnazijos veiklą, vadovautis pedagoginės etikos normomis, 

neskleisti konfidencialios pedagoginės informacijos. 

 

XI.  MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, MAITINIMAS 

 

56. Sveikatos priežiūros darbuotojai privalo: 

56.1. prižiūrėti higienos normų ir taisyklių laikymąsi gimnazijoje; 

56.2. kontroliuoti moksleivių mokymo ir poilsio rėžimo organizavimą, jų maitinimą, 

fizinio krūvio dozavimą kūno kultūros užsiėmimuose; 

56.3. iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie moksleivio sveikatą 

įtraukti į moksleivio sveikatos istoriją; 

56.4. analizuoti moksleivių sergamumą ir kas pusmetį apie jų sveikatą pateikti 

rekomendacijas klasių auklėtojams ir gimnazijos vadovams; 

56.5. dalyvauti moksleivių sveikatingumo ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt. 

57. Virtuvės ir valgyklos darbuotojai privalo: 

57.1. rūpintis sveiku moksleivių maitinimu; 

57.2. laiku paruošti maistą, laikantis maisto produktų paruošimo technologijos, 

higienos reikalavimų. Maisto produktų paruošimui naudoti tik patikrintus, turinčius kokybę 

patvirtinančius dokumentus pusfabrikačius, kurių nepraėjęs naudojimo laikas ir kurie neturi gedimo 

požymių; 

57.3. moksleiviams pateikti maisto produktus švariuose induose, stebėti moksleivių 

elgesį valgykloje. 

58. Valgyklos darbo pradžia 8. 00 val., pabaiga 16. 00 val. 

 

XII. GIMNAZIJOS TURTO, PATALPŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪRA 

 

59. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis mokyklų 

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

inventoriumi ir kt. 

59.1. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti gimnazijos turtą, 

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

savanaudiškiems tikslams, neleisti jų grobstymo ir gadinimo. 

59.2. Gimnazijos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio rėžimo. 

59.3. Už kabinetų priežiūrą atsakingi kabinetų vadovai. 

59.4. Kabineto raktą mokytojai iš mokytojų kambario pasiima prieš pamokas ir grąžina 

pasibaigus pamokoms (pamokai), neformaliojo švietimo užsiėmimams ar kitiems renginiams. 

Moksleiviams raktai neišduodami. 

59.5. Darbo dienos pabaigoje, pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo 

apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrengimus, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra 

pavojaus kilti gaisrui, ar uždaryti langai ir užrakinti patalpą. 

59.6. Gimnazijos personalas privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, 

žmonių evakuavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. 
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59.7. Už sugadintą gimnazijos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar 

pamestas mokyklos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai (moksleiviai arba jų tėvai, 

gimnazijos darbuotojai). Nuostoliai gimnazijai turi būti atlyginti geranoriškai arba išieškoti per 

teismą. 

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

60. Vidaus darbo tvarkos taisyklės galioja visai gimnazijos bendruomenei nuo jų 

patvirtinimo datos. 

61. Visi mokytojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis 

pasirašytinai. 

62. Gimnazijos patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Gimnazijos interneto 

tinklalapyje. 

63. Vidaus darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis 

įstatymams, keičiant Gimnazijos darbo organizavimą. 

  

________________________________ 


