PRITARTA
Elektrenq lopSelio-darZelio,,Pasaka"
2015 m. gruodZio 29 d. tarybos
posedZio protokolu Nr. MT-1

PATVIRTINTA
Elektrenq lopSelio-darZelio,,Pasaka"
direktoriaus 2016 m. sausio 5 d.
isakymu Nr. 1V- 5

ELEKTRENU LOPSELIO -DARZELTO,,PASAKA"
DARBO TVARKOS TAISYKLES
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

.

istaigos darbo tvarkos taisykles yra Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" (toliau
lopSelis-darZelis) bendruomenes darb4 re glamentuoj antis dokumentas.
2. Mokykla-darZelis isteigta 1988 m. Trakq raj. valdybos skyriaus iregistruota 1994-0915 registracijos Nr. 058. fstaigos kodas 190649726, adresas: Saules g.2, Elektrenq m. LT-26121,
Elektrenq savivaldybe. fstaiga priklauso 3210 istaigq grupei. Steigejas: Elektrenr.l savivaldybes
f

taryba.

3.

Lop5elis-darZelis yra vaikq ugdymo istaiga, teikianti ikimokyklini ir prieSmokyklini
ugdym4 . Ji savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo
ir kitais istatymais, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, mokyklos nuostatais.
4. Lop5elis-darLehs dirba pagal ugdymo pIan4, sudaryt4 vadovaujantis Svietimo ir
mokslo ministerijos patvirtintu bendruoju ugdymo planu, bendrosiomis programomis ir i5silavinimo
standafiais, Elektrenq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Vaikq
pasaulis", atsiZvelgdama i ugdl'tiniq, jq tevq ir globejq pageidavimus.
5. LopSeliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuris skiriamas ipareigas konkurso btidu
ir atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka.
6. Lop5elyj e- darlelyle veikia savivaldos institucij os :
6.1, Lop5elio-darZelio taryba, kuri yra aukSdiausia savivaldos institucija, jungianti
ugdytiniq tevq (ar vaiko globejq) ir pedagogq atstovus svarbiausiems istaigos veiklos uZdaviniams
sprgsti;
6.2.Pedagogq taryba, kuri yra nuolat veikianti istaigos savivaldos institucija, svarstanti
ugdymo rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo formas ir metodus.
7. Darbuotojo, pedagogo, mokinio pareigas reglamentuoja istaigos nuostatai, darbo
sutartis, pareiginiai nuostatai ir saugos ir sveikatos darbe instrukcijos.
8. Priimamas dirbti asmuo supaZindinamas su: lop5elio-darZelio darbo tvarkos
taisyklemis, pareiginiais nuostatais, saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis.
9. Jeigu 8 punkte iSdestyti dokumentai yra priimtini, tai sudaroma darbo sutartis.

II. ISTAIGOS DARBO LAIKAS
10. |staigoje nustatoma penkiq darbo dienq savaite.
1

1. DarZelis

dirba

600

-1800

val.:

2

I

1.1 .

Ikimokyklinio ir ankstyvojo amZiaus ugdymo grupill darbo laikas:
6so

val.;

-1738
1 1.2. Priesmokyklinio ir miSraus modelio prie5mokyklinio ugdymo grupiq darbo laikas:
730

1

1.3.Budindios

l72a val.;

grupes -darbo laikas:

600-1800 val.
12. Aukletoiu darbo laikas:
I-a pamaina 6so-1 230 val.,
II-a pamaina 1230-1738 val.,
III-a pamaina vis4 dien4 6s0-1738 val.;
grupes
aukletojq:
12.1. Budindios
I-a pamaina 6oo-1312 val.,
II-a pamaina I 0a8-1 8oo val.;
12.2. PrieSmokyklinio ir mi5raus modelio prie5mokyklinio ugdymo grupiq darbo laikas:
l-a pamain a 730-1230 val.,
II-a pamaina 1230-1724 vaL,
III-a pamaina vis4 dien4 730-1724 val.
13.

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikai istaigoje maitinami 3 ( tris)

kartus per dien4:

PUSRYEIAI
Ankstyvojo amZiaus grupeje -- 820 val.
PrieSmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupeje-

830

val.

PIETUS
Ankstyvojo amZiaus grupeje- I ls0 val.
Prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupeje

-

1200

val.

VAKARIENE
Ankstyvojo amZiaus grupeje. -

1520

val.

Priesmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupeje -1530 val.
14. Administraciniam ir aptarnaujandiam personalui nustatoma 8 val. darbo diena.
15. Konkretus kiekvieno darbuotojo darbo laikas nurodytas priede.
16. fstaigos vadovas turi teisE i5leisti darbuotoj4 i5 darbo vienai dienai privalomam

sveikatos pasitikrinimui

j4

apmokant. Mirus darbuotojo Seimos nariui, suteikti vien4 apmokam4

darbo dien4.

III. POILSIO

LAIKAS

17. Pedagogai turi teisg gauti Lietuvos Respublikoje nustatytos trukmes atostogas
vasar4.

J

18. Kitiems istaigos darbuotojams atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo
kodekse nustatlta tvarka pagal i5 anksto parengt4 grafik4.

IV. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.{ IR DARBO
APMOKEJIMAS

t

atleidLia i5 jo direktoriaus
19. Lop5elio-darZelio direktorius priima i darb4
tvarka.
nustatyta
personal4
pavaduotojus, pedagogini ir kit4
fstatymq
20. Priimami i darb4 pedagogai ir kiti darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti
sveikat4, pateikti butinus istatymuose numatytus dokumentus.
21. Darbuotojai supaZindinami su Siomis taisyklemis, mokyklos nuostatais, kitais darbui
reikalingais dokumentais, turi iSklausyti visq rilSiq instruktavimus, susipaLinti su darbuotojq saugos
ir sveikatos instrukcij omis (pareiginemis instrukcij omis) pasira5ltinai.
22.Darbo apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos istatymai, Vyriausybes
nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktai.

v.

BBNROSIOS DARBUOTOJU PARETGOS

23. Kiekvienas bendruomenes narys privalo s4Ziningai atlikti savo pareigas (jam pavest4
darb4), laikytis darbo drausmes, laiku ir tiksliai vykdyti teisinius vadovybes nurodymus ir
savivaldos institucijq teisetus sprendimus ir nevir5yti suteiktq tarnybiniq fgaliojimq.
24. Bendruomenes nariai savo tarpusavio santykius privalo gristi tarpusavio supratimo,
tolerancijos, geranoriSkumo ir abipuses pagarbos principais.
25. Saugoti savo ir nekenkti kitq darbuotojq sveikatai, moketi saugiai dirbti, Zinoti ir
vykdyti saugos ir sveikatos darbe norminiq aktq, darbq saugos instrukcijq reikalavimus.
26. Ateitt i darb4 ir i5eiti i5 jo nustatytu laiku. Jeigu i darbq neatvykstama del svarbiq
prieZasdiq (liga, avanja, nelaimingas atsitikimas ar pana5iai), kaip galima greidiau praneSti
administracijai.
27 . Pedagogams, kitiems darbuotojams draudZiama ateiti I darb4 neblaiviems, lop5eliodarZelio patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gdrimus, svaigintis narkotikais, ugdytiniq
akivaizdoje rfikyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis.
28. Darbuotojq darbo pamainq grafikai skelbiami lop5elio-darZelio informaciniame
stende. Pedagogams ir kitiems darbuotojams leisti keistis pamainomis, darbuotojui pra5ant ir
direktoriui leidus.
29. LopSelio-darZelio direktorius atsako uLtvarkElopSelyje-darLelyje ir uZ vis4lopSeliodarZelio veikl4. Jo teiseti nurodymai privalomi visiems darbuotojams.
30. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsako uZ bendruomenes Svietimo politikos
igyvendinim4, sudaro veiklos ir papildomo ugdymo tvarkara5dius, teikia profesinE pagalb4
pedagogams, organizuoja pedagogini tevq (arba ugdytiniq globejq) Svietimq. Jq teiseti nurodymai
privalomi pedagogams. Nesant direktoriui, jo funkcijas atlieka pavaduotoja ugdymui.
31. Direktoriaus pavaduotojas Dkio reikalams atsako uZ pastatg, irenginiq, inZineriniq
tinklq techning b[k19, inventoriaus ir mokymo priemoniq apsaugq, organizuoja pagalbinio
personalo darb4, r[pinasi informaciniais ir materialiniais i5tekliais, lop5elio-darZelio sanitarija ir
higiena bei darbuotojq sauga ir sveikata, pagal galimybes aprlpina juos darbo irankiais, darbo
drabuZiais ir kitomis asmeninemis apsauginemis priemondmis.
32. Pedagogq pareigos:
32.1. formuoti ugdymo turini, vadovaujantis bendruoju ugdymo planu ir mokymo

4

programomis, teikti ugdytiniams Siuolaikinimokslo ir kultrlros lygi atitinkanti i5silavinim4;
32.2. laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, brandinti vaikq k[rybini
m4stym4, savaranki5kum4 ir gebejim4 atsaklti uZ savo veiksmus;

ir profesines etikos normq, bUti elgesio, kulturos ir
pavyzdLiu
buityje ir vie5osiose vietose, gerbti vaiko asmenybE,
darbe,
nepriekaiStingos moralds
neiZeidineti jo, nebausti fizinemis (ar kitomis) bausmemis. Grupes aukletoja turi teisg nepriimti i
grupg atvykusio vaiko po 800 valandos ryto;
32.4. neatiduotiikimokyklinio amZiausvaikqneblaiviems,nepaZistamiems
ir
asmenims jaunesniojo mokyklinio amZiaus vaikams;
32.5. nei5leisti ikimokyklinio amZiaus vaikq namo vienq (ei nera tevq
pareiSkimo);
32.6. grupes aukletojas privalo informuoti visuomenes sveikatos prieZiuros
specialist4 apie atvykusi serganti vaik4 i istaig4 ir turi teisg nepriimti sergandio vaiko i grupE;
32.7. kruop5diai pasiruo5ti veiklai, papildomiems vaikq renginiams, nepalikti vaikq be
prieZi[ros grupdse, sporto saleje.
32.8. papildomo ugdymo bei istaigos organizuotq renginiq metu palaikyti drausmg,
saugoti vaikq sveikat4 ir gyvybg;
32.9. ugdfiiniq i5vykas i gamt4, ekskursijas, i5vykas prie vandens telkinig ir kitus, uZ
lopSelio-darZelio ribq vykdomus renginius, organizuoti tik suderinus su lop5elio-darZelio vadovybe,
uZtikrinus drausmg ir b[tinas saugos priemones;
32.10. palai$ti ry5i su ugdytiniq tevais ar globejais, informuoti juos apie ugdytiniq
pasiekimus ir elgesi;
32.11. dometis vaikq buities s4lygomis, specialius poreikius turintiems ir remtiniems
vaikams pagal galimybes suteikti reikaling4 paramq1'
32.12. bendradarbiauti su kolegomis, dalytis darbo patirtimi;
32.13. analizuoti savo pedagoginq veikl4, apibendrinti ugdytiniq ugdymo rezultatus,
supaZindinti su jais tevus ar globejus ir lopSelio -darZelio vadovus.
32.14. tvarkyti visus pedagogines veiklos dokumentus, dalyvauti pedagogq tarybos
posedZiuose ir kituose privalomuose renginiuose;
32.15. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines Zinias, plesti savo kultDrini akirati;
32.16. tobulinti kvalifikacij4 ir nustatyta tvarka atestuotis;
32.17. pavaduoti sergandius ar i5vykusius pedagogus, apie negalejim4 atvykti i darb4, i5 anksto
praneSti api e tai lop Selio - darZelio administracij ai.
32.l8.pedagogams ,kitiems darbuotojams draudZiama savo nuoZilra keisti pamainini
darbo grafik4 ir uZsiemimq tvarkara5ti, palikti darbo viet4 , kol neatejo keidiantis darbuotojas.
32.1 9 . laikytis lop5elio-darZelio darbo tvarko s taisykliq.
33. Sveikatos prieZilros darbuotojo pareigos:
33.1. ugdytiniams ir darbuotojams susirgus, susiZeidus, kitokio nelaimingo atsitikimo
atveju, suteikti pirm4j4 medicinos pagalbq;
33.2. rDpintis vaikq sveikata, tifti jq fizing ir psiching b[klg;
33.3, registruoti ligas ir traumas, tvarkl.ti sergamumo apskait4;
33.4. sezoniniq epidemijq metu imtis priemoniq, kad sergantys vaikai ir kiti darbuotojai
neapkrestq sveikq.
32.3. laikytis bendrosios

VII.

DARBUOTOJIJ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

34. UZ ger4 darbo pareigq vykdym4, naSq darb4, ilgalaiki ir nepriekai5ting4 darb4, taip
pat kitus darbo rezultatus darbuotojas gali bDti skatinamas (pareik5ta padeka, apdovanotas dovana,
pirmumo teise pasiqstas tobulintis ir kt.),
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35. UL darbo tvarkos taisykliq nevykdym4, neatvykim4 i darb4, netinkam4 pavestq
pareigq vykdym4 del darbuotojo kaltes, darbuotojai baudZiami drausminemis nuobaudomis
(pastaba, papeikimu, atleidimu i5 darbo).

36. Prie5 skirdamas drausming nuobaud4, direktorius turi ra5tu pareikalauti, kad
darbuotojas ra5tu pasiai5kintq del darbo drausmds paZeidimo. Jei per direktoriaus nustatl't4 termin4
be svarbiq prieZasdiq darbuotojas nepateikia pasiaiSkinimo, drausming nuobaud4 galima skirti ir be
pasiaiSkinimo.
37. Atleidimas i5 darbo, kaip drausmine nuobauda, darbuotojui gali blti skiriama, kai
darbuotojas ner[pestingai atliko jam pavestq darba,, ar kitaip paLeide darbo drausmg, jei prieS tai
jam per paskutinius dvylika menesiq buvo taikytos drausmines nuobaudos arba kitaip Siurk5diai
nusiZenge darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai.
38. Vadovaujantis LR darbo kodeksu Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu gali bfrti
laikoma:
38.1. neleistinas elgesys su ugdytiniais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai
paLeidLiantys Zmoniq konstitucines teises ;
38.2. dalyvavimas veikloje, kuri pagal istatymq, kitq norminiq teises aktq, darbo tvarkos
taisykliq, kolektyviniq ar darbo sutardiq nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;
38.3. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisetq pajamrl sau ar kitiems
asmenims arba kitokiq asmeniniq paskatq, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas;
38.4. atsisakymas teikti informacijq,kai istatymai, kiti norminiai teises aktai ar darbo
tvarkos taisykles ipareigoja j4 teikti, arba Siais atvejais Zinomai neteisingos informacijos teikimas;
38.5. veiklos, turindios vagystes, sukdiavimo, turto pasisavinimo arba i5Svaistymo,
neteiseto atlyginimo paemimo poZymiq, nors uZ Sias veiklas darbuotojas ir nebuvo traukiamas
baudZiamoj on ar admini stracinen atsakomyben;
38.6. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaiggs nuo narkotikq ar
toksiniq medZiagq;
38.7. neatvykimas i darb4 be svarbiq prieZasdiq vis4 darbo dien4 (pamain4);
38.8. kiti nusiZengimai, kuriais SiurkSdiai paLeidLiama darbo tvarka.
39. jei darbuotojas pasirode darbe neblaivus, apsvaigEs nuo narkotikq ar toksiniq
medZiagq, direktorius t4 padi4 dien4 @amain4) neleidZia jam dirbti ir nemoka jam darbo
uZmokesdio,
40. uL kiekvien4 darbo drausmes paZeidim4 galima skirti tik vien4 drausming nuobaud4.
Jei paskyrus drausming nuobaud4 darbuotojas toliau paLeidLia darbo drausmg, drausmine nuobauda
gali blti skiriama pakartotinai.
41. jei darbuotojas gerai ir s4Ziningai dirba, jam skirt4 drausming nuobaud4 galima
panaikinti nepasibaigus drausmines nuobaudos galioj imo terminui.
42.Su vidaus darbo taisyklemis kiekvienas darbuotojas supaZindinamas pasiraSytinai ir
turi bfiti vieSai visiems prieinamos.

VIII.
43.

VAIKV SVEIKATOS PRIEZII]RA. MAITINIMAS

Visuomenes sveikatos prieZilros specialistas, dirbantis pagal 20I5-09-21

bendradarbiavimo sutarti Nr.B-26, privalo :
43.1 priLttueti higienos normU ir taisykliq laikym4si lopSelyje-darLelyje;
43 .2 kontr ol iuoti ugdytiniq po il s i o r eLimo organizavim4, j q maitinim4,
fizinio krDvio dozavim4 kUno kulturos uZsidmimuose;
43.3 iS asmens sveikatos prieZiDros istaigq gaut4 informacij4 apie ugdyiniq sveikat4
itraukti ijo sveikatos istorij4;
43.4. analizuoti ugdytiniq sergamum4
kas pusmeti apie
sveikat4 pateikti
rekomendacij as grupiq p edago gams lop Selio - d ar Lelio vadovams ;

ir

jq
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43.5. dalyvauti ugdytiniq sveikatingumo ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenes
sveikatos prieZitros istaigomis ir kt.
43.6. virtu,r.r it valgyklos darbuotojai privalo rflpintis vaikq maitinimq laikq paruo5ti
maist4, laikantis maisto produktq paruo5imo technologijos, higienos reikalavimq. Maisto produktq
paruoSimui technologijos, higienos reikalavimq. Maisto produktq paruo5imui naudoti tik
patikrintus, turindius f.otvbE patvirtinandius dokumentus pusfabrikadius, kuriq nepraejgs naudojimo
laikas ir kurie neturi gedimo poZymiq.
a 4 . u gdytiniams pateikti maisto produktus Svariuose induo se.

X. LOPSELIO-DARZEI,IO TURTO, PATALPU, INVENTORIAUS
PRIEZIURA
45. Lop5elio-darZelio bendruomenes nariai turi teisg nustatyta tvarka naudotis grupemis,
sporto sale, kitomis patalpomis, inventoriumi ir kt.
46. Kiekvienoje grupeje ir pagalbinese patalpose turi bDti Svaru ir tvarkinga.
47 .UZpatalpas atsako juose dirbantys darbuotojai.
48. Lop5elio-darZelio bendruomenes narys privalo tausoti istaigos turt4, saugoti ir pagal
paskirti naudoti ugdymo priemones, naudojamus irenginius, nenaudoti istaigos turto
savanaudi5kiems tikslams, neleisti grobstymo ir gadinimo.
49, lop5elio-darZelio bendruomenes nariai privalo laikytis nustatyto prie5gaisrinio
reZimo, laiku i5jungti Svies4.
50. Darbo dienos pabaigoje, pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo
apZi[reti naudotas patalpas, iSj ungti elektros irenginius, patikrinti, ar nera pavojaus kilti gaisrui ir
uZrakinti patalp4.
51. lop5elio -darlelio personalas privalo Zinoti gaisro gesinimo priemoniq laikymo vietas,

Zmoniq evakavimo kelius, moketi prakti5kai panaudoti gaisro gesinimo priemones. Sargas,
budedamas lop5elyje-darLelyje, neturi teises leisti i patalpas pa5aliniq Zmoniq, nors jie bfltq gerai
paZistami ar draugai.

52. I$girdgs drlZtandius stiklus, lauZiamq durq garsus, pastebejgs pastate pa5alinius
Zmones, sargas privalo nedelsdamas i5kviesti policij4'

53. Jeigu budejimo metu pastate kilo gaisras, sargas privalo nedelsdamas i5kviesti
ugniagesius, istaigos vadovybg ir pradeti gesinti ugnies Lidiniturimomis priemonemis.

54, UZ sugadint4 lop5elio-darZelio inventoriq, technines mokymo priemones, leidinius
atsako kaltininkai. Nuostoliai lop5eliui-darZeliui turi bDti atlyginti geranoriSkai arba i5ie5koti per
teism4.
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