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VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokyklos-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės yra įstaigos bendruomenės darbą 

reglamentuojantis dokumentas. Kiekvienas įstaigos darbuotojas privalo jų laikytis.  
2. Mokykla-darželis yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas atliekanti švietimo įstaiga, kuri 

tenkina vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius, teikia bendrąjį ir specialųjį  ikimokyklinį ir specialųjį 
pradinį išsilavinimą. 

3. Mokykloje-darželyje vaikai ugdomi gimtąja kalba. 
4. Mokykla-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
švietimo ir kitais įstatymais, vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  
švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, steigėjo patvirtintais įstaigos nuostatais ir 
šiomis Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 
5. Mokyklai-darželiui vadovauja direktorius, kurį skiria Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

direktorius. 
6. Mokykloje-darželyje veikia savivaldos institucijos: 

      6.1. mokyklos-darželio taryba, kuri yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti ugdytinių tėvų ir  
mokytojų atstovus svarbiausių įstaigos uždavinių sprendimui;   
      6.2. mokytojų taryba, yra nuolat veikianti mokyklos-darželio savivaldos institucija, svarstanti 
mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos formas ir metodus. 

 
II. MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO LAIKAS 

 
       7. Mokykloje-darželyje nustatyta 5 darbo dienų savaitė. 
       8. Mokykla-darželis dirba nuo 7.00 val. iki  17.30 val. (trukmė –10,5 val.).Ugdymo forma – dieninė.     
       9. Direktorius pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 
       10. Darbo grafikai, kuriuos tvirtina direktorius, sudaromi mėnesiui. Jie iškabinami skelbimų lentoje. 
       11. Įstaigos bendruomenės susirinkimai organizuojami 2 kartus per metus, įstaigos tarybos ir 
mokytojų tarybos posėdžiai vyksta 3 kartus per mokslo metus. 
       12. Pamokų trukmė 1 kl. – 35 minutės, 2–4 klasėse – 40 minučių, pertraukų tarp pamokų trukmė – 
ne mažesnė kaip 15 minučių. 
       13. Draudžiama kviesti iš pamokų mokytojus ar mokinius, užtęsti pamokas per pertraukoms skirtą 
laiką. 
        

III. MOKYKLOS-DARŽELIO  POILSIO LAIKAS 
 
        14. Visų klasių mokiniams atostogos skiriamos pagal „Vilties“ mokyklos-darželio ugdymo planą. 
 



 

       15. Mokytojai turi teisę gauti LR nustatytos trukmės kasmetines atostogas vasarą, taip pat gauti 
apmokamas atostogas kvalifikacijai tobulinti. 
       16. Kitiems mokyklos-darželio darbuotojams atostogos suteikiamos LR nustatyta tvarka pagal iš 
anksto parengtą grafiką arba atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei mokyklos-darželio galimybes. 
 

IV. UGDYMO TURINYS 
 

17. Ugdymo procesas įstaigoje  organizuojamas pagal pradinio ugdymo individualizuotas 
programas, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, ikimokyklinio ugdymo 
programą.  
18. Mokykla-darželis, atsižvelgdamas į savo tradicijas, materialines ir pedagogines galimybes, turi 
teisę dirbti pagal parengtą individualų ugdymo planą. 
19. Vaikams, turintiems su kalbos ir kalbėjimo, judėjimo, elgesio ir emocijų, intelekto bei kt. 
sutrikimų, teikiama logopedo, masažuotojo, kineziterapeuto, socialinio pedagogo, spec. pedagogų 
pagalba. 
 20. Vaikai į mokyklą-darželį priimami direktoriaus įsakymu. Tėvai (globėjai) pateikia vaiko gimimo 
liudijimą,  pažymą apie jo sveikatos būklę, prašymą raštu, vaikų tėvai sudaro vaiko priėmimo į 
mokyklą-darželį sutartį. 
21. Specialiųjų poreikių vaikai į  specialiąją ikimokyklinio amžiaus vaikų grupę bei specialiąsias 
klases priimami pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos (vystymosi) 
sutrikimus bei sudarius vaiko iki 14 metų priėmimo į mokyklą-darželį sutartį. 
22. Ikimokyklinio amžiaus grupės ir specialiosios klasės formuojamos iki rugsėjo 5 dienos.  

 
V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA 

       
      23. Mokyklos-darželio direktorius priima į darbą ir atleidžia iš jo  pavaduotojus, pedagoginį ir kitą 
personalą įstatymų numatyta tvarka. 
     24. Įsidarbinant direktoriui pateikiami šie dokumentai: 
     24.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
     24.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas; 
     24.3. jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu 
pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad pretendentas pateiktų išsimokslinimą, 
profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus. 
     24.4. darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymų  nustatytų dokumentų. 
     25. Priėmus darbuotoją į darbą: 
     25.1. užpildomas darbuotojo įskaitos lapas ir asmens kortelė; 
     25.2. sutarus dėl darbo sutarties sąlygų, darbo sutartis sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. 
Darbuotojas privalo pradėti darbą kitą dieną po sutarties sudarymo, jei šalys nesutarė kitaip. 
     26. Priimdamas į darbą, direktorius privalo: 
     26.1. supažindinti darbuotoją su darbu (pareigybės aprašu), darbo sąlygomis, užmokesčiu, teisėmis ir 
pareigomis; 
    26.2. supažindinti su Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos, darbų 
saugos, darbo higienos, sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos instrukcijomis, įforminant tai nustatytos 
formos žurnale. 
   27. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal galiojančius įstatymus. 
   28. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną.  
   29. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų 
sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir darbuotojo 
sutartį.  



 

30. Jeigu darbuotojas pageidauja, darbdavys privalo jam išduoti pažymą apie darbą, nurodydamas darbo 
funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu ir darbo užmokesčio dydį bei 
darbo įvertinimą. 

 
VI. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

 
       31.Visi mokyklos-darželio bendruomenės nariai privalo:  
       31.1. savo tarpusavio santykius grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės 
pagarbos principais; 
       31.2. saugoti ir tausoti įstaigos nuosavybę; 
       31.3. griežtai laikytis Vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos instrukcijos, saugumo technikos, 
sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, kuriuos numato atitinkamos taisyklės 
ir instrukcijos; 

31.4. sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai 
vykdyti įstaigos vadovybės nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus; 
31.5. į darbo laiką neįeina pasiruošimas darbui bei darbo vietos sutvarkymas. 

       32. Mokyklos-darželio direktorius atsako už tvarką įstaigoje ir už visą jos veiklą. Jo teisėti 
nurodymai privalomi visiems darbuotojams. 
       33. Mokyklos-darželio administracija privalo: 
       33.1. tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų; 
       33.2. sudaryti sąlygas, kad vaikai ir darbuotojai jaustųsi saugūs, kontroliuoti, kaip laikomasi 
sanitarijos ir higienos normų, darbo saugos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių, rūpintis darbuotojų 
poreikiais; 
        33.3. stiprinti darbo drausmę, imtis poveikio priemonių prieš darbo drausmės pažeidėjus; 
        33.4. telkti pedagogus švietimo politikos įgyvendinimui, veiklos planavimui, vykdyti vidaus darbo 
kontrolę.   
        34. Pedagogų pareigos: 

  34.1. pripažinti ir gerbti vaiko teises; 
  34.2. suteikti vaikams informaciją apie tai, kaip elgtis, kur kreiptis vaiko teisių pažeidimo atvejais; 
  34.3. individualizuoti ugdymo turinį, remiantis nuodugniu vaiko pažinimu; 
  34.4. pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį,  metodus ir ugdymo priemones, 
bendradarbiaujant su tėvais ir mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisija; 
  34.5. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus, supažindinti su jais 
moksleivius, tėvus, kolegas, mokyklos-darželio vadovus, savivaldos institucijas; 
  34.6. nuosekliai, planingai, profesionaliai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą, jam ruoštis; 
  34.7. remiantis Lietuvos respublikos bendrojo ugdymo mokyklų higienos normomis ir taisyklėmis, 
1 ir 2 klasių mokiniams neskirti namų užduočių; 
  34.8. dalyvauti planuojant, kuriant mokyklos-darželio veiklos programą, derinti ją su grupės, klasės 
veiklos programomis 
  34.9. tvarkyti pedagoginės veiklos dokumentus, atlikti lankomumo apskaitą; 
  34.10. ugdytinių išvykas į gamtą, ekskursijas, išvykas prie vandens telkinių organizuoti tik 
suderinus su įstaigos vadovybe, užtikrinus drausmę ir būtinas saugos priemones; 
  34.11. turtinti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kūrybinį akiratį, kelti 
kvalifikaciją, nuolat domėtis valstybine ir regionine politika; 
 34.12. rūpintis grupių ir klasių patalpų atnaujinimu, patalpų ir teritorijos priežiūra; 
 34.13. visi darbuotojai privalo laikytis bendrųjų asmens higienos ir estetikos reikalavimų, 
apranga ir avalynė turi atitikti darbo paskirtį. 
      35. Mokyklos-darželio sveikatos priežiūros specialisto pareigos: 
      35.1. ugdytiniams ar įstaigos darbuotojams susižeidus, suteikti pirmąją pagalbą; 
      35.2. rūpintis ugdytinių sveikata; 
      35.3. registruoti ligas ir traumas, tvarkyti ugdytinių sergamumo ataskaitą; 



 

 
 35.4. sezoninių epidemijų metu imtis priemonių, kad užkrečiamos ligos neplistų; 
      36. Darbuotojo, atsakingo už ugdymo priemonių priežiūrą ir ataskaitą, pareigos: 
 36.1. prižiūrėti bibliotekoje esančias knygas ir kitokius leidinius; 
 36.2. inventorizuoti gautas knygas ir leidinius, įrašyti juos į katalogą; 
 36.3. išduoti pedagogams ir kitiems darbuotojams knygas bei leidinius ir kontroliuoti, kad 
išduota literatūra būtų grąžinama nurodytu laiku ir nesugadinta. 

 
VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 
     37. Draudžiama: 
     37.1. palikti vaikus be priežiūros; 
     37.2. išleisti vaikus su neblaiviais asmenimis arba mažamečiais; 
     37.3. savo nuožiūra, be administracijos leidimo, keisti darbo grafiką; 
     37.4. ilginti ir trumpinti intervalus tarp vaikų maitinimų; 
     37.5. įsileisti į grupes pašalinius asmenis; 
     37.6. gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti įstaigoje ir jos teritorijoje, pasirodyti darbe neblaiviems. 
     38. Už darbo drausmės pažeidimus – vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, neatvykimą į darbą, 
netinkamą pavestų pareigų vykdymą, atvykimą į darbą neblaiviam taikomos drausminio poveikio 
priemonės, kurias numato įstatymai: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo. 
      39. Prieš skiriant nuobaudą, darbuotojai turi  pasiaiškinti raštu dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per 
darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikė 
pasiaiškinimo, drausminė nuobauda skiriama ir be pasiaiškinimo. 
      40. Drausminė nuobauda skiriama darbdavio arba administracijos įsakymu (nurodymu) ir 
darbuotojui apie tai pranešant raštu. 
      41. Už pavyzdingą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, įvairius pasiekimus 
darbe darbuotojams gali būti taikomi paskatinimai. 
  
 

VIII. MOKIKIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 
 
           42. Mokinių pareigos: 
           42.1. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus; 
           42.2. atsinešti reikiamas mokymo priemones; 
           42.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais, bendraamžiais, kitais mokyklos-darželio bendruomenės 
nariais; 
           42.4. pamokų, renginių metu elgtis drausmingai, tinkamai reaguoti į pedagogų pastabas, vykdyti 
jų nurodymus; 
           42.5. nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 
           42.6. susirgus ar susižeidus kreiptis pas klasės mokytoją ar kitą pedagogą; 
           42.7. pertraukų metu tinkamai elgtis mokykloje, žaisti kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, 
reaguoti į suaugusiųjų pastabas; 
 42.8. draudžiama mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energinius gėrimus; 
            42.9. negadinti mokyklos-darželio inventoriaus, vadovėlių; 

      42.10.  Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos-darželio direktorius kartu 
su mokyklos-darželio taryba: 

           42.10.1. Mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės: 
           42.10.1.1. pagyrimas pasiekimų knygelėje; 
           42.10.1.2. pagyrimas mokslo metų pabaigoje už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį; 
           42.10.1.3. specialaus prizo įteikimas savaitės, dienos pabaigoje (pagal susitarimą klasėje); 
           42.10.1.4. leidimas užsiimti mėgstama veikla tam tikrą laiką; 



 

           42.10.1.5. padėkos raštų įteikimas mokiniams ir tėvams už konkretų poelgį ar ilgalaikę veiklą. 
          42.10.2. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės: 
          42.10.2.1. įrašai pasiekimų knygelėse; 
          42.10.2.2. tėvų kvietimas į mokyklą; 
          42.10.2.3. draudimas kurį laiką užsiimti mėgstama veikla; 
          42.10.2.4. netinkamo elgesio svarstymas mokytojų tarybos posėdyje, Vaiko gerovės komisijoje; 
          42.10.2.5. informacijos perdavimas Vaikų teisių apsaugos tarnybai, Nepilnamečių reikalų 
inspekcijai; 
          42.10.2.6.pašalinimas iš mokyklos. 
          42.10.3. Neleistina mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos fizinėmis bausmėmis. 
          42.10.4.  Mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus (mokytojų tarybos siūlymu) svarsto įstaigos 
taryba. 
 

IX. MOKYKLOS-DARŽELIO PATALPŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪRA 
 
          43. Mokyklos-darželio bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis įstaigos sale, 
biblioteka, kitomis patalpomis, inventoriumi. 
          44. Kiekvienas įstaigos bendruomenės narys privalo tausoti įstaigos turtą, saugoti mokymo 
priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti įstaigos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti 
jų grobstymo ir gadinimo. 
         45. Mokyklos-darželio bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo. 
         46. Darbo dienos pabaigoje mokytojai ir kiti darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, 
išjungti elektros prietaisus, patalpų apšvietimą, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, užrakinti 
patalpą, uždaryti langus. 
         47. Mokyklos-darželio personalas privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių vietas, žmonių 
evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. 
         48.Už sugadintą mokyklos-darželio inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar 
pamestas bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai  mokyklai-darželiui  turi būti 
atlyginti geranoriškai arba išieškoti per teismą. 
              

_______________________________ 
 

 


