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                                                                                      PATVIRTINTA 

            Alytaus lopšelio-darželio ,,Nykštukas” 

                                                                                          direktoriaus 2015 m. kovo 16 d.                  

                                                                                          įsakymu Nr. V-26 

                                                                                                 

                                                                                          PRITARTA 

                                                                                          Lopšelio-darželio tarybos 

                                                                                          2015 m. kovo 5 d. 

                                                                                          (protokolo Nr. T-1) 

 

 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Darbo tvarkos taisyklės yra įstaigos darbą reglamentuojantis dokumentas, kuris apibrėžia darbo 

santykių principus ir elgesio normas tarp lopšelio-darželio vadovų, pedagogų, kitų darbuotojų, ugdytinių, jų 

tėvų globėjų ar rūpintojų. Darbo tvarkos taisyklės užtikrina darbo įstatymų laikymąsi, teisingą darbo 

organizavimą, saugių darbo sąlygų sukūrimą, visišką bei racionalų darbo laiko išnaudojimą, kokybišką 

paslaugų tiekimą. Šio reglamento nuostatos yra privalomos kiekvienam darbuotojui. 

2. Lopšelis-darželis - tai mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo funkcijas. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais ir kitais teisės aktais, Alytaus lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ nuostatais. 

3. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia įstaigos steigėjas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais vadovų kvalifikaciniais reikalavimais 

pretendentams ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimais.  

4. Darbuotojo pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareigybės aprašymas, saugos ir sveikatos 

instrukcijos. 

5. Už lopšelio-darželio darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas. 

II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI 

6. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius pavaldus Alytaus savivaldybės administracijos 

direktoriui. 

7. Direktorius turi pavaduotojus ugdymui ir ūkiui.  

8. Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja lopšelio-darželio veiklą tiesiogiai arba per 

direktoriaus pavaduotojus. 

9. Direktorius yra atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir tiesiogiai pavaldus Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriui. 

10. Direktorius, vykdydamas savo funkcijas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, lopšelio-darželio nuostatų bei šių darbo tvarkos 

taisyklių. 

11. Lopšelio-darželio direktorių komandiruočių, stažuočių, atostogų ar ligos metu pavaduoja ir 

nustatytas funkcijas vykdo pagal pareigybės aprašymą direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba kiti 

direktoriaus paskirti darbuotojai. Pavadavimas turi būti įformintas Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu. 

12. Lopšelio-darželio dokumentus pasirašo direktorius. Nesant direktoriui dokumentus pasirašo jį 

pavaduojantis pavaduotojas ar kitas paskirtas pavaduoti pedagoginis darbuotojas. Finansinio pobūdžio 

dokumentus gali pasirašyti direktorius, jam nesant - asmuo, kurio parašas patvirtintas. 

13. Direktorius priima interesantus darbo metu, bet kuriuo laiku. 

14. Direktorius atstovauja lopšeliui-darželiui pats arba skiria savo pavaduotoją, pagal jam 

suteiktas teises atstovauti lopšeliui-darželiui su trečiaisiais asmenimis. 

15. Iki mokslo metų pradžios direktorius patvirtina įstaigos etatų sąrašą, pagal savivaldybės tarybos 

patvirtintą grupių skaičių ir sudaro darbuotojų tarifikacijos sąrašus, nustato darbo krūvį. 
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16. Etatų mažinimas, naujų steigimas galimas miesto savivaldybės tarybai pritarus. 

17. Lopšelyje-darželyje už ugdomosios veiklos organizavimą, stebėseną, lopšelio-darželio archyvo 

tvarkymą, ugdomųjų priemonių ir inventoriaus įsigijimą ir apskaitą, higienos normų laikymąsi ugdymo 

metu  atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Už vaikų gyvybę ir sveikatą, saugumą, sanitarinį-

higieninį patalpų stovį, maitinimo organizavimą atsako maitinimo organizavimo ir higienos specialistas, už 

įstaigos finansinę veiklą atsako vyriausiasis buhalteris, už materialinių vertybių įsigijimą ir saugojimą, 

pastato remontą, renovaciją atsako direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

18. Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: 

     18.1. Lopšelio-darželio taryba  yra aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus,  

pedagogus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio uždaviniams spręsti. 

     18.2. Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija, svarstanti ugdymo rezultatus,  

ugdymo procesą, pedagoginės veiklos formas ir metodus, kartu su kitais  įstaigos specialistais sprendžia 

vaikų sveikatos, poilsio ir mitybos klausimus. 

19. Lopšelyje-darželyje gali veikti kitos savivaldos institucijos: tėvų komitetas, metodinė taryba, jų 

darbo reglamentą tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

20. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai gali burtis ir įteisinti visuomenines nepolitines ir 

profesines organizacijas. 

21. Nedarbo dienos - šeštadieniai ir sekmadieniai, Vyriausybės numatytos švenčių dienos, 

darbuotojų kasmetinės atostogos ir  neapmokamos atostogos. 

22. Sporto salės ir muzikos salės užimtumo grafikai sudaromi iki rugsėjo 1 d., esant būtinumui 

keičiami. 

III. VAIKŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

23. Priėmimo ir išvykimo  tvarka: 

23.1. vaikas į lopšelį-darželį priimamas tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos   

pažymėjimą ir gimimo liudijimo kopiją; 

      23.2. vaiko priėmimo metu yra sudaroma dvišalė ugdymo sutartis. Ugdymo sutartį vaiko vardu  

sudaro tėvai (globėjai) ir lopšelio-darželio direktorius; 

      23.3. vaikai išbraukiami iš lopšelio-darželio  sąrašų tėvams (globėjams) pateikus prašymą,  

atsiskaičius už neformalųjį ugdymą ar  be pateisinamos priežasties vaikas vieną mėnesį nelankė įstaigos; 

23.4. vaikai priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu; 

23.5.  atvykę ir išvykę vaikai registruojami registracijos žurnale, mokinių registre. 

      24. Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos  iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų. Lopšelio  

grupėse  nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ne daugiau 20 vaikų. Vaikų grupės komplektuojamos 

kasmet iki rugsėjo 1 dienos, esant laisvoms vietoms – ištisus metus. 

      25. Lopšelio-darželio darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val. (trukmė 10,5 val.). 

26. Tėvams pageidaujant, jie gali naudotis pailgintos grupės paslaugomis: 17.30-18.00 val. 

27. Priimami vaikai į grupę ir išleidiami į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais  

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) prašymą-leidimą. 

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

28. Lopšelyje-darželyje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  

Švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą bei taikant lygių galimybių, prieinamumo, veiksmingumo, 

tęstinumo principus. Ugdymo procesas vykdomas ir veikla planuojama įgyvendinant Alytaus lopšelio-

darželio ,,Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo programą ir taikoma trijose grupėse „Geros pradžios“ 

metodika, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programą, Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą 

„Aukime sveiki“, integruojama Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.  

29. Pedagogai įgyvendina, direktoriaus įsakymu patvirtintą, mokslo metų veiklos programą ir  

veiklos planus. 

30. Ugdomoji veikla su vaikais vykdoma kiekvieną dieną grupėje ir lauke, laikantis dienos ritmo ir  
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užimtumo grafikų: muzikos salėje, sporto salėje, lego ir kūrybinių žaidimų kambarėlyje, seklytėlėje, 

logopedo kabinete. 

31. Direktorius tvirtina priešmokyklinio ugdymo grupių, logopedo, meninio ugdymo pedagogo,  

maitinimo organizavimo ir higienos specialisto mokslo metų veiklos planus. 

32. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

grupių vaikams 2 kartus per metus, atsiskaitoma mokytojų tarybai. 

33. Pedagogai pastebėję vaikus, patyrusius smurtą, patyčias, prievartą, seksualinį ar kitokio  

pobūdžio išnaudojimą ar netinkamo elgesio atvejus prieš vaikus, informuoja lopšelio-darželio direktorių ar 

budintį vadovą.  

34. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių dienynuose fiksuojama vaikų lankomumo  

apskaita, ugdomoji veikla planuojama 1-2 savaitėms pagal pasirinktas veiklos planavimo formas. 

      35.Už vaikų lankomumo apskaitos tikslingumą grupių dienynuose atsako ikimokyklinio ugdymo  

auklėtojai ir  priešmokyklinio ugdymo pedagogai.  

35. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną grupės auklėtojas pateikia direktoriaus pavaduotojui  

ugdymui, suderintą su maitinimo organizavimo ir higienos specialistu, vaikų lankymo apskaitos žiniaraštį, 

vaikų ligų pažymas ir  mokesčio lengvatų dokumentus. 

      37.  Pedagogai atsako už grupės ugdymo priemonių, inventoriaus, žaislų, knygų apskaitą ir  

registruoja. 

      38. Pedagogai atsako už vaikų gyvybę, sveikatą ir saugumą buvimo lopšelyje-darželyje metu. 

      39. Pedagogui nesant grupėje, susirgus, susirinkimų metu, kitais išskirtiniais atvejais, už vaikų  

saugumą, grupės tvarką atsako grupės auklėtojo padėjėjas.  

40. Pedagogai privalo pasiruošti sekančios dienos darbui. 

41. Šventės, tėvų susirinkimai, bendri renginiai organizuojami pagal parengtą lopšelio-darželio  

mokslo metų veiklos programą, vykdymo datą, esant būtinumui, sudaromi grafikai. 

42. Pedagogai išsiaiškina vaikų neatvykimo į lopšelį-darželį priežastis. 

43. Išvykti už lopšelio-darželio teritorijos ribų gali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  

vaikai, pasirašius tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą,  ne ilgiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo 

renginiuose.  

44. Turizmo renginio vadovas ir pedagogai, skiriami direktoriaus įsakymu ir atsako už   renginio  

organizavimą, užtikrindami vaikų saugumą. Pedagogai pasirašo vaikų turizmo renginių organizavimo 

registracijos žurnale. 

  45. Direktorius tvirtina turizmo renginio programą ir dalyvių sąrašą. 

  46.Už ugdymo organizavimą, vaikų maitinimą, bendrą tvarką grupėje ir lauke atsako grupės  

auklėtojas. 

  47. Pedagogai gali: 

        47.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas, metodus ir būdus; 

  47.2. rengti individualias ugdymo programas, projektus; 

  47.3. teikti pasiūlymus dėl lopšelio-darželio pedagoginės veiklos; 

  47.4. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje; 

  47.5. dalintis gerąja darbo patirtimi, organizuojant atvirą metodinę veiklą, seminarus ir kitą  

ugdomąją veiklą mieste ir respublikoje. 

48. Pedagogai privalo kelti kvalifikaciją ir atestuotis Švietimo įstatyme nurodyta tvarka. 

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

49. Lopšelio-darželio direktorius arba jį pavaduojantis darbuotojas priima ir atleidžia darbuotojus  

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais 

teisės aktais, sudaroma darbo sutartis raštu, formuojama asmens byla ir išduodamas darbo pažymėjimas.  

50. Darbuotojai,  dirbantys su vaikais turi  gerbti ir mylėti kiekvieną vaiką, jausti atsakomybę,  

pagarbą ir savitarpio supratimą, nepažeisti vaiko teisių ir apsaugoti nuo religinio, rasinio ar socialinio 

diskriminavimo. 

51. Darbuotojas priimtas dirbti lopšelyje-darželyje  supažindinamas pasirašytinai su šiomis darbo  

tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, darbo saugos instrukcijomis, lopšelio-darželio nuostatais, 

priešgaisrinės saugos bei saugos darbe reikalavimais.  

52. Darbuotojas priimtas į darbą turi laikytis etikos normų ir  kvalifikacinių reikalavimų,  privalo  
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mokėti valstybinę kalbą. 

53. Darbuotojui gali būti pakeistos kitos pareigos vadovaujantis Darbo kodeksu. 

54. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai,  

Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.  

       55.Darbuotojas atleidžiamas iš darbo pateikus direktoriui prašymą prieš 14 dienų, atsiskaitoma,  

išmokant jam priklausančią kompensaciją už darbą ir nepanaudotas atostogas. 

56. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su įstaiga pasibaigia Darbo  

kodekso nustatytais pagrindais, darbuotojas grąžina darbo pažymėjimą.  

VI. DARBUOTOJŲ DARBO TVARKA 

57. Lopšelio-darželio pedagogai ir aptarnaujantis personalas  privalo atlikti tos dienos pareigas. 

58. Darbuotojas gali pasitraukti iš savo darbo vietos, esant svarbioms aplinkybėms, kai skubiai 

reikia suteikti pagalbą nukentėjusiam vaikui ar darbuotojui, administracijos darbuotojų kvietimu. 

59. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio  ugydmo pedagogai dirba 36 val.,  

meninio ugdymo pedagogas 26 val., logopedas 27 val., aptarnaujantis personalas 40 val. (ne daugiau 48 

val.) per savaitę.  

60. Darbuotojams  suteikiama  pietų  pertrauka  po  4 darbo  valandų.  Direktoriaus  įsakymu  

leidžiama grupių auklėtojams, virėjams pavalgyti darbo vietoje, nepažeidžiant vaikų interesų. 

61. Darbo  grafikai  sudaromi  prieš  savaitę  iki  jų  įsigaliojimo.  Pedagogų  darbo  grafikus ir  

netiesioginio darbo su vaikais (metodinių valandų) grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

aptarnaujančio personalo darbo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Darbo grafikus tvirtina 

lopšelio-darželio direktorius. 

62. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo lopšelio-darželio direktorius ir pateikia  

apmokėjimui vyriausiajam buhalteriui. Kilus neaiškumams, darbuotojai gali išsiaiškinti su direktoriumi 

arba vyriausiuoju buhalteriu. 

63. Darbuotojų darbo užmokestis  pervedamas į asmenines sąskaitas bankuose 2 kartus per mėnesį  

7-9 ir 22-24 dienas. Už atostogų laikotarpį darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Vyriausybės 

įstatymų nustatyta tvarka. 

64. Darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka pagal  

pateiktus prašymus ir sudarytą atostogų grafiką, vasaros mėnesiais. Išimties tvarka,  nemokamos atostogos 

darbuotojams suteikiamos mokslo metų eigoje. 

65. Kiekvienas lopšelio-darželio darbuotojas SAM nurodymu privalo pasitikrinti savo sveikatą,  

išklausyti san. minimumo ir pirmosios pagalbos suteikimo kursus, gauti pažymėjimus. 

66. Darbuotojai maitinasi pagal pildomą žiniaraštį. Už maitinimą moka, atskaitant iš darbuotojui  

priskaičiuoto darbo užmokesčio.  

67. Darbuotojui susirgus, būtina informuoti direktorių apie neatvykimą į darbą. Darbuotojui  

neatvykus į darbą be pateisinamos priežasties ir nepranešus direktoriui  apie neatvykimą, direktoriaus 

įsakymu rašoma pravaikšta ir skiria nuobauda vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.  

68. Darbuotojas gali pavaduoti, esant gamybiniam būtinumui ir gali būti perkeltas dirbti į kitas  

įstaigos patalpas. 

69. Pavaduojantis pedagogas privalo dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

programų reikalavimus, tvarkyti apskaitos dokumentus, atlikti kitas funkcijas, pateikti reikiamas ataskaitas. 

70. Griežtai draudžiama darbuotojams savavališkai keisti pamainas, pavaduoti, išleisti vienas kitą iš  

darbo – tai laikoma lopšelio-darželio darbo drausmės pažeidimas. 

71. Pedagogai, pastebėję vaikus, patyrusius smurtą, prievartą informuoja direktorių. Lopšelio- 

darželio Vaiko gerovės komisija priima sprendimus. 

72. Auklėtojo padėjėjas privalo sutvarkyti  grupės žaidimų aikštelę prieš vaikų atėjimą į aikštelę.  

Aptarnaujantis personalas tvarko jiems priskirtą lopšelio-darželio teritorijos plotą. Bendruomenė dalyvauja  

bendrose talkose. 

73. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo laiku atvykti ir baigti darbą pagal sudarytą darbo grafiką.  

Grupių patalpos  vėdinamos, kol nėra vaikų. Baigę darbą darbuotojai sutvarko patalpas, patikrina vandens 

čiaupus, uždaro langus, išjungia elektros įrengimus, užrakina duris ir palieka raktus raktinėje. 18.00 val. 

baigus lopšelio-darželio veiklą įrengimų aptarnavimo ir einamo remonto darbininkas ir pailgintos grupės 
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auklėtojas lopšelio-darželio patalpas priduoda  saugos tarnybai. 6.00 val. pradėjus lopšelio-darželio veiklą 

virėjas atrakina įstaigą, nuima apsaugą. 

74. Vienas įstaigos patalpų raktų komplektas laikomas  direktoriaus pavaduotojo ūkiui, direktoriaus  

ir saugos tarnybos žinioje.  

75. Lopšelio-darželio darbuotojai turi laikytis drausmės ir tvarkos lopšelio-darželio patalpose ir   

teritorijoje, tausoti priskirtą inventorių ir priemones. 

76. Darbuotojai privalo laikytis etikos normų įstaigoje ir  būti pavyzdžiu vaikams viešose vietose. 

     77. Už darbo organizavimą lopšelyje-darželyje atsako budintis vadovas, kuris privalo: 

77.1. laiku ateiti į budėjimą ir atsakingai atlikti savo pareigas; 

      77.2. rytą vykdyti stebėseną lopšelyje-darželyje, užtikrinti darbuotojų darbo organizavimą; 

      77.3. atkreipti dėmesį į kiekvieną pašalinį asmenį lopšelyje-darželyje, padėti jam orientuotis; 

      77.4. informuoti atsakingus darbuotojus apie esančius gedimus.  

      78. Darbuotojų, ugdytinių tėvų (globėjų) skundai ir pageidavimai nagrinėjami nedelsiant, atsakant  

(pagal būtinybę) raštu trūkumams pašalinti. 

79. Iškilus problemoms darbo klausimais, darbuotojai informuoja   direktorių ar  budintį  

vadovą. 

      80.Darbuotojai  privalo laikytis profesinės etikos normų, konfidencialumo, tarnybinių paslapčių.  

Įstaigos informacija negali būti naudojama asmeninei naudai. 

81. Darbuotojas gali bendrauti su žiniasklaidos atstovais apie lopšelio-darželio veiklą, gavęs   

direktoriaus įgaliojimą. Darbuotojas iš anksto informuoja įstaigos administraciją ir  suderina laiką apie 

žiniasklaidos atstovų atvykimą į įstaigą. 

      82. Pedagogai, maitinimo organizavimo ir higienos specialistas privalo dalyvauti lopšelio-darželio  

tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose, ir kt. Negalintys dalyvauti informuoja įstaigos 

vadovus.  

83. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai organizuojami iš anksto paskelbus datą, vaikų miego  

metu. Vaikus prižiūri auklėtojų padėjėjai.  

84. Pašaliniams asmenims, darbuotojų mokyklinio amžiaus vaikams draudžiama būti grupėse ir 

kitose lopšelio-darželio patalpose. 

           85. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo užtikrinti ramų vaikų miegą, nekelti triukšmo, palaikyti 

dalykišką, darbinę ir ramią atmosferą įstaigoje.  

86. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama:  

     86.1. keisti darbo grafiką savo nuožiūra, nesuderinus su administracija;  

86.2. palikti vaikus be priežiūros;  

86.3. nevykdyti ugdomosios veiklos, nesilaikyti dienos ritmo;  

86.4. ateiti į darbą neblaiviam, rūkyti, vartoti narkotikus ar kt. toksines medžiagas lopšelio-darželio  

patalpose ir teritorijoje;  

86.5. kalbėti įstaigos telefonu asmeniniais klausimais; 

86.6. po darbo užsiimti, bet kokia veikla įstaigoje, nesuderinus su vadovu; 

86.7. gadinti įstaigos inventorių. 

87. Visi lopšelio-darželio darbuotojai, turintys jiems skirtas patalpas, atsako už jų švarą, tvarką,  

esantį jose inventorių, taupo elektrą ir vandenį.  Baigę darbą, savo darbo vietą palieka tvarkingą. 

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

88. Darbuotojai už gerą ir kūrybišką darbą skatinami. Rekomenduojant darbuotoją apdovanojimui  

atsižvelgiama į mokytojų tarybos ir lopšelio-darželio tarybos pritarimą. 

89.  Lopšelio-darželio direktorius turi teisę skatinti darbuotojus už gerą darbą: 

     89.1. žodine padėka; 

           89.2. padėka įsakymu, įrašant į asmens bylas. 

90. Už darbo tvarkos taisyklių pažeidimą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis. 

      91.Lopšelio-darželio direktorius įsakymu gali skirti darbuotojams nuobaudas: 

      91.1.pastabą; 

            91.2.papeikimą; 

      91.3. už neišdirbtas valandas direktoriaus įsakymu sumažinti atlyginimą; 

 91.4. atleisti iš darbo, kai darbuotojas neatsakingai atlieka savo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo  
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drausmę, jei  per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos; 

      91.5. laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo, jei darbo metu buvo neblaivus, apsvaigęs nuo  

narkotikų ar kitokių psichotropinių medžiagų ir už tą laikotarpį nemokėti darbo užmokesčio; 

 91.6.atleisti iš darbo įstatymų nustatyta tvarka,  pažeidus darbo drausmę, neatvykus į darbą,   

nesilaikant darbo saugos ir darbo tvarkos  taisyklių; 

      91.7.atleisti iš darbo, kai darbuotojo elgesys yra amoralus ir nesuderinamas su jo pareigomis. 

 92. Direktorius, skirdamas drausminę nuobaudą, turi pareikalauti darbuotojo, kad raštu pasiaiškintų  

dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei darbuotojas per darbdavio nustatytą terminą be svarbių priežasčių  

nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.  

VIII. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS IR ELGESIO REIKALALVIMAI 

93. Siekiant gero įstaigos įvaizdio ir prestižo,  turi būti užtikrinama darbo drausmė įstaigoje,  

darbuotojų atsakomybė ir atidumas bendruomenės nariams. 

94. Lopšelio-darželio darbuotojai savo elgesiu turi reprezentuoti įstaigą, palaikyti dalykinę  

darbo atmosferą, pavyzdinę elgesio kultūrą ir laikytis etikos normų. 

95. Darbo metu draudžiama  vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

96. Darbo metu vengti konfliktų, inbtrigų ir apkalbų. Draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą 

žeminančią informaciją. 

97. Lopšelio-darželio patalpose griežtai laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, draudžiama 

rūkyti. 

98. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe reikalavimų, su kuriais supažindinami prieš pradedant 

dirbti. 

99. Lopšelio-darželio darbuotojai gali naudotis elektroniniais ryšiais, programine įranga ir kitomis 

priemonėmis tik su darbu susijusiais tikslais. 

100.  Draudžiama naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga ir kitomis priemonėmis 

be administracijos leidimo. 

101.  Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo ir ugdymo priemones bei inventorių, 

elektros energiją, šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius. 

102.  Darbuotojai turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys jų darbo vietoje  būtų tik darbuotojui esant. 

Draudžiama raktus perduoti įstaigoje nedirbantiems asmenims. 

103.  Lopšelio-darželio darbuotojas,  išeidamas iš grupės ar kitų patalpų, kuriose dirbo paskutinis, 

privalo uždaryti langus, patikrinti kranus, kanalizacijos įrenginius, išjungti elektros prietaisus ir užrakinti 

duris.  

104. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ir nustatytų elgesio principų,  

baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

IX. LOPŠELIO-DARŽELIO RAŠTVEDYBA 

105. Lopšelyje-darželyje rengiami dokumentai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, reglamentuojančiais raštvedybą. 

106.  Už raštvedybos taisyklių laikymąsi, norminių dokumentų tvarkymą bei diegimą, raštvedybos 

organizavimą, dokumentų saugojimą archyve atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

107. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems lopšelio-darželio darbuotojams. 

108. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis  

pasirašytinai. 

     109. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė. 

 

                                   ___________________________ 

 

SUDERINTA  

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai 

 

Onutė Ražanauskienė 
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