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           I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau-Mokykla-daugiafunkcis centras) 

darbo tvarkos taisyklės – (toliau – Taisyklės) lokalinis teisės aktas, parengtas pagal Darbo kodekso 
ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojantis darbuotojų priėmimą ir atleidimą, 
pagrindines darbuotojų ir darbdavio teises, pareigas, atsakomybę, darbo režimą, poilsio laiką, etikos 
reikalavimus, taip pat kitus darbo santykius reguliuojančius klausimus. 
 2. Taisyklių tikslas – sukurti palankią Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojams darbo, 
mokiniams ugdymosi aplinką, užtikrinti Mokyklos-daugiafunkcio centro geresnį darbo 
organizavimą, racionalų darbo laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimą bei darbo drausmę. 

3. Taisykles, suderintas su Darbo taryba, tvirtina Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius. 
  4. Taisyklės galioja ir yra privalomos visiems Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojams 

nuo darbuotojo įdarbinimo dienos iki darbo sutarties, sudarytos tarp darbuotojo ir darbdavio, 
pasibaigimo arba nutraukimo dienos. 

5. Darbuotojas, sudarydamas darbo sutartį, supažindinamas su taisyklėmis pasirašytinai. 
6. Patvirtinus Taisykles, su jomis pasirašytinai per penkias darbo dienas susipažįsta visi 

Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo sutartys. 
7. Mokykla-daugiafunkcis centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Darbo kodeksu, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 
mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės norminiais aktais, Mokyklos-daugiafunkcio 
centro nuostatais ir kitais patvirtintais tvarkų aprašais. 

8. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, o 
įgyvendinimo kontrolę vykdo pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams ir vyriausias 
socialinis darbuotojas. Už Taisyklių laikymąsi darbuotojas atsako asmeniškai. 

 
II SKYRIUS 

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 
 

 9. Darbuotojus į darbą priima ir iš darbo atleidžia Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos DK nustatyta tvarka. Priimant į darbą darbuotojus konkurso 
būdu dalyvauja Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos, darbo tarybos atstovas. Priimamas į darbą 
asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, duomenis darbo stažą, išsimokslinimą, 
kvalifikaciją, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus bei rekomendaciją 
(direktoriui prašant). 
 10. Į darbą darbuotojas priimamas sudarant nustatytos formos darbo sutartį. Darbo sutartis yra 
darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, 
profesijos, kvalifikacijos darbą ir eiti tam tikras pareigas, laikantis nustatytos darbo tvarkos. 
Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas, numatytas 
Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, šalių susitarimu nustatytuose norminiuose aktuose. 
 11. Prieš sudarant darbo sutartį, direktorius priimamą asmenį supažindina su būsimu darbu, 
darbo apmokėjimo sąlygomis, su pareigybės aprašymu, su šiomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 
kitais Mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus dokumentais. Darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, 
privalo išklausyti nustatytus darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instruktavimus. 
Susipažinimą su visais išvardytais ir kitais norminiais dokumentais darbuotojas patvirtina parašu 
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tam skirtuose žurnaluose. Darbuotojas raštinėje užpildo darbuotojo asmens kortelę ir kitus 
dokumentus. 
 12. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo abu sutartį 
pasirašantys atstovai. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. 
Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. 
 13. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Jis gali būti 
nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas 
tinka darbuotojui. Išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje. Išbandymo terminas negali 
būti nustatomas ilgesnis negu trys mėnesiai. Į šį terminą nėra įskaičiuojamas laikas, kai darbuotojas 
nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių. 
 14. Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu, kuris parengiamas sutarties 
pagrindu. Su įsakymu apie darbuotojo priėmimą darbuotojas supažindinamas pasirašytinai pirmąją 
darbo dieną. Sudarant darbo sutartį, darbuotojas pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimą, pagal 
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu patvirtintą formą. 
 15. Kiekvienas Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojas yra atsakingas už savo asmeninių 
duomenų (šeimyninės padėties, vaiko gimimo, neįgalumo, išsilavinimo, kvalifikacijos, asmeninių 
dokumentų, adreso, kontaktinių duomenų ir t.t.) pasikeitimo atnaujinimą laiku ir dokumentų, 
susijusių su pasikeitimais, pristatymą Mokyklos-daugiafunkcio centro sekretorei. Pateikdamas 
tokius duomenis darbuotojas supranta ir sutinka, kad jie būtų naudojami, o darbdavys įsipareigoja 
juos naudoti tik įgyvendinant teisės aktų numatytas sąlygas, įpareigojimus, garantijas, bei 
Mokyklos-daugiafunkcio centro apskaitos tikslais, o tokių duomenų nepateikus, laikoma, kad 
darbdavys nežinojo ir neprivalėjo tokių garantijų darbuotojui suteikti.  
 16. Darbo užmokestis Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojams mokamas du kartus per 
mėnesį, pervedant į jų nurodytas sąskaitas. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti 
mokamas darbuotojui tik pateikus prašymą raštu. 
 17. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį įspėjęs administraciją raštu ne vėliau kaip 
prieš 20 kalendorinių dienų. Pasibaigus įspėjimo terminui, darbuotojas gali nedirbti. Abiejų pusių 
susitarimu, įspėjimo laikas gali būti trumpinamas.  
 18. Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą ne vėliau, kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo 
padavimo dienos.  
 19. Savo iniciatyva nutraukdamas darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės, darbdavys turi 
darbuotoją įspėti raštu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnį.  
 20. Atleidimo iš darbo diena laikoma paskutinė darbo diena 
 21. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai numatyti DK. 
 22. Jei darbuotojas nesutinka su atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį jis turi teisę sprendimą 
apskųsti teismui. 
 

III SKYRIUS 
PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 
 23. Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovų, darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė 
reglamentuojama Mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatuose, pareigybės aprašymuose, 
Taisyklėse, kituose Mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus dokumentuose. 
 24. Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojai turi teisę: 
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 24.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 
 24.2. kelti kvalifikaciją; 
 24.3. naudotis DK ir kitų įstatymų numatytomis atostogomis; 
 24.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus; 
 24.5. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis; 
 24.6. reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui 
priemonės; 
 24.7. gauti iš Mokyklos-daugiafunkcio centro informaciją, susijusią su jo darbo santykiais; 
 24.8. kreiptis į Mokyklos-daugiafunkcio centro administraciją darbo sutarties klausimais. 
 25. Darbuotojų pareigos: 
 25.1. laikytis saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos taisyklių, asmens duomenų 
apsaugos reikalavimų; 
 25.2. laiku ir kokybiškai vykdyti darbo funkcijas, nustatytas darbo sutartyje ir pareigybės 
aprašyme, tiksliai vykdyti Mokyklos daugiafunkcio centro administracijos ir savo tiesioginio 
vadovo teisėtus nurodymus ir pavedimus;  
 25.3. laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės; 
 25.4. tikrinti sveikatą vieną kartą per metus ir pateikti sveikatos pasą; 
 25.5. laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos; 
 25.6. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir etikos reikalavimų; 
 25.7. vykdyti civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plane nurodytas pareigas; 
 25.8. nenaudoti, nekopijuoti, nediegti, nesiųsti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios 
kompiuterinės programinės įrangos ir autorines teises pažeidžiančių kūrinių. 
 26. Darbuotojas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą 
teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos 
konfidencialumą, mokinių saugumą ir sveikatą savo darbo metu. 
 

IV SKYRIUS 
 DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 
 27. Darbuotojai privalo laikytis Mokykloje-daugiafunkciame centre nustatyto darbo ir poilsio 
režimo. 
 28. Mokykloje-daugiafunkciame centre taikoma 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio 
dienomis (šeštadienis ir sekmadienis): 
 28.1. 40 valandų  direktoriui, jo pavaduotojams, psichologui, virėjams, sandėlininkui, 
dietologui, sekretoriui, bibliotekininkui, IT specialistui, valytojams, kiemsargiams, pastatų 
prižiūrėtojams, skalbinių prižiūrėtojui, mokytojo padėjėjui, vyriausiam socialiniam darbuotojui, 
socialiniam darbuotojui, individualios priežiūros personalui (socialinio darbuotojo padėjėjas); 
 28.2. 23 valandos  logopedui (iš jų 18 kontaktinės ir 5 nekontaktinės); 
 28.3. 26 valandos auklėtojui (iš jų 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su 
mokiniais, 2 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, 
susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) 
ugdymo klausimais ir kt.); 
 28.4. 36 valandos  socialiniam pedagogui, slaugytojui, mokytojams; 
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 28.5. Darbuotojai (budėtojas-sargas), dirba pagal slenkantį darbo grafiką. Jiems taikoma 
suminė darbo laiko apskaita. 
 29. Darbo grafikai budėtojams- sargams sudaromi ir skelbiami ne vėliau, nei likus 7 dienoms 
iki jų įsigaliojimo. 
 30. Mokytojai dirba pagal darbo grafiką, į kurį įeina kontaktinės valandos (valandos ugdymo 
programos įgyvendinimui, neformaliajam vaikų švietimui, ugdomosios veiklos planavimui, 
pamokų pasiruošimui, mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui, valandos skiriamos už 
vadovavimą klasei) ir nekontaktinės valandos (mokytojų profesiniam pasiruošimui ir veiklos 
Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei). Nekontaktinės valandos vykdomos nuotoliniu 
būdu esant darbuotojo prašymui. 
 31. Mokytojų darbo grafikas sudaromas atsižvelgiant į pamokų tvarkaraštį ir savaitės darbo 
normą.  
 32. Darbuotojas ir darbdavys darbo sutartyse su atskirais darbuotojais gali susitarti dėl kitų 
darbo režimų taikymo, kurie yra nurodyti Darbo kodekso 113 straipsnyje. 
 33. Darbo grafikus tvirtina Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, suderinęs su 
Mokyklos-daugiafunkcio centro Darbo taryba. 
 34. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti ar visai negalintys atvykti į darbą, apie tai 
nedelsdami, bet ne vėliau kaip iki tos darbo dienos pradžios, informuoja savo tiesioginį vadovą, 
nurodydami vėlavimo ar neatvykimo į darbą priežastis:  
 34.1. dėl laikino nebuvimo darbo vietoje dėl asmeninių priežasčių, darbuotojai turi gauti savo 
tiesioginio vadovo žodinį leidimą. Neatvykstant į darbą dėl asmeninių priežasčių, pavaduojančio 
darbuotojo suradimu pasirūpina pats darbuotojas;  
 34.2. laikino nedarbingumo atveju darbuotojas privalo informuoti apie tai tiesioginį vadovą.  
Tiesioginis vadovas pasirūpina vaduojančiu darbuotoju.  
 35. Darbuotojams taikomos šios poilsio laiko rūšys: 
 35.1. pietų pertrauka darbuotojams ne trumpesnė kaip 30 minučių ir ne vėliau kaip po penkių 
darbo valandų; pedagoginiams darbuotojams, mokytojo padėjėjams, budėtojams-sargams dėl darbo 
specifikos pietų pertraukos laikas nėra sulygtas, tačiau sudaroma galimybė darbuotojui pavalgyti;  
 35.2. darbuotojams, dirbantiems lauko sąlygomis, taikomos specialiosios pertraukos pailsėti.  
 36. Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu ir atsižvelgiant veiklos 
specifiką. Sudaromi atostogų suteikimo grafikai. Už kiekvieną darbo laikotarpį suteikiamos 
kasmetinės atostogos, ne ilgesnės nei priklauso pagal faktiškai dirbtą laiką. Darbuotojo 
pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kalendorinių atostogų 
dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų. Pedagoginiams darbuotojams kasmetinės 
atostogos skiriamos mokinių atostogų metu. Esant motyvuotam prašymui, išimtiniais atvejais 
kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ugdymo proceso metu, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas. 
Pailgintos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos skiriamos darbuotojams vieniems auginantiems 
vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų ir neįgaliems darbuotojams. 
 37. Papildomos atostogos skiriamos: 
 37.1. už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą Mokykloje-daugiafunkciame centre yra suteikiamos 
darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo dienos, o už 
kiekvienus paskesnius 5 metus – 1 darbo diena; 
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 37.2. darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų 
suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 val. per 
savaitę); 
 37.3. darbuotojams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų skiriamos 2 dienos per 
mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 val. per savaitę); 
 37.4. darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų( neturintys teisės į papildomą poilsio 
dieną), suteikiama ne mažiau kaip 0,5 darbo dienos laisvo nuo darbo laiko pirmąją mokslo metų 
dieną; 
 38. Nemokamos atostogos skiriamos vadovaujantis Darbo kodeksu. 
 

V SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA 

 
 39. Už gerą pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą darbuotojams gali būti 
taikomos šios skatinimo priemonės: 

39.1 padėka (žodžiu, raštu); 
39.2. piniginės premijos (jei yra galimybė). 

 40. Už darbo taisyklių nevykdymą, netinkamą pavestų pareigų vykdymą dėl darbuotojo 
kaltės, darbuotojui gali būti skiriamos drausminės nuobaudos vadovaujantis Darbo kodeksu. 

 
VI SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI ELEKTRONINIU PAŠTU, INTERNETU BEI 
KOMPIUTERINE ĮRANGA TVARKA 

 
 41. Elektroninio pašto ir interneto resursai priklauso Mokyklai-daugiafunkciam centrui ir 
skirti darbo funkcijoms vykdyti. Mokykla-daugiafunkcis centras neužtikrina darbuotojų asmeninės 
informacijos konfidencialumo, jeigu jie naudoja elektroninio pašto ir interneto resursus 
asmeniniams tikslams. 
 42. Darbuotojai, besinaudojantys Mokyklos-daugiafunkcio centro elektroniniu paštu ir 
internetu, atstovauja Mokyklai-daugiafunkciam centrui, todėl privalo elgtis taip, kad nepažeistų 
Mokyklos-daugiafunkcio centro reputacijos ir teisėtų interesų. 
 43. Naudojantis Mokyklos-daugiafunkcio centro elektroniniu paštu ir internetu darbuotojui 
draudžiama: 
 43.1. skelbti Mokyklos-daugiafunkcio centro medžiagą (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių 
teisės objektus, vidinius Mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentus) internete, jei tai nėra susiję 
su darbinių funkcijų vykdymu; 
 43.2. naudoti elektroninį paštą ir internetą Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai 
veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės 
principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai 
(spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Mokyklos-daugiafunkcio centro ar kitų asmenų 
teisėtus interesus;  
 43.3 parsisiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą, 
žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius kitus 
programinius kodus, bylas, galinčias sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių įrenginių bei 
programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą. 
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 44. Mokykla-daugiafunkcis centras pasilieka teisę be atskiro darbuotojo įspėjimo riboti 
prieigą prie atskirų interneto svetainių ar programinės įrangos, tikrinti, kaip darbuotojas laikosi 
elektroninio pašto ir interneto resursų naudojimo reikalavimų informacijos apsaugos tikslais ar, 
tiriant incidentus, atiduoti darbuotojų naudojamą įrangą tirti tretiesiems asmenims. 
 45. Visos darbo priemonės (telefono aparatas, kompiuteris, kopijavimo technika ir pan.) gali 
būti naudojama išskirtinai tik darbo tikslais. Darbdavys bet kada darbo metu gali tikrinti (taip pat ir 
naudojant tam tikras programas (instaliuojant tam tikras būtinas programas), ar darbuotojai 
nenaudoja darbo priemonių ne darbo tikslais. Darbo priemonių naudojimo ne darbo tikslais yra 
pripažįstamas darbo pareigų pažeidimu. 
 46. Prieiga prie informacijos, taip pat prie informacinių sistemų panaikinama paskutinės 
darbuotojo darbo dienos Mokykloje-daugiafunkciame centre pabaigoje, ją panaikina Mokyklos-
daugiafunkcio centro direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo. 
 

VII SKYRIUS 
DARBO ETIKA 

 
 47. Darbuotojų ir darbdavio santykiai remiasi sąžiningumu ir abipuse pagarba. 
 48. Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojai elgiasi pagal visuotinai priimtas elgesio 
normas ir savo elgesiu, drausme, kultūra stengiasi būti pavyzdžiu kitiems asmenims, visada 
prisimena, kad jis savo elgesiu reprezentuoja Mokyklą-daugiafunkcį centrą, ir pagal jo elgesį gali 
būti sprendžiama apie visą bendruomenę. 
 49. Mokyklos-daugiafunkcio centro patikimumas ir reputacija remiasi Mokyklos-
daugiafunkcio centro darbuotojų etikos principų laikymusi: 
 49.1. sąžiningas ir skaidrus tolerantiškas bei nemenkinantis savigarbos bendradarbiavimas su 
kolegomis, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais asmenimis; 
 49.2. konstruktyvios darbo atmosferos kūrimas ir palaikymas Mokykloje-daugiafunkciame 
centre; 
 49.3. darbuotojai mokinių ar jų tėvų akivaizdoje nepagarbiai neatsiliepia apie kito, 
susirinkime, pasitarime ar kitame susitikime (renginyje) nedalyvaujančiojo kolegos gebėjimus, 
pažiūras ir asmenines savybes. 
 50. Darbuotojai neteikia valstybinių institucijų pareigūnams bei žurnalistams informacijos, 
susijusios su Mokyklos-daugiaunkcio centro veikla, be administracijos žinios. 
 51. Darbuotojai neteikia privataus pobūdžio informacijos apie mokinį ar kolegą tretiesiems 
asmenims, nesant specialaus (teisinio) pagrindo arba naudos mokiniui. Nepriimtina, kai išviešinama 
ar viešai aptarinėjama konfidenciali, privataus pobūdžio informacija apie kolegas ar pavaldinius 
(darbo užmokestis, karjeros ketinimai, asmeninis gyvenimas ir pan.); kai skelbiama informacija, 
kuri darbuotojui patikima darbo metu, ji atskleidžiama ir perduodama asmenims, neįgaliotiems tos 
informacijos sužinoti. 
 52. Profesinė konkurencija tarp kolegų įgyja tik sąžiningas formas, nedalyvaujama 
neteisėtuose, negarbinguose sandoriuose, nenuslepiama visiems skirta informacija, nėra 
eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos, apkalbos. 
 53. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai pamokos/veiklos, užsiėmimo metu nedalyvauja 
su ugdymo procesu nesusijusioje veikloje, t.y. nesinaudoja mobiliuoju telefonu, neužkandžiauja, 
negeria kavos ir t.t. 
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 54. Pedagogiškai nemotyvuotas fizinis kontaktas su mokiniu yra netoleruotinas. 
 

VIII SKYRIUS 
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ 

ĮGYVENDINIMO TVARKA 
 
 55. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu patvirtinta ir elektroniniu būdu 
paskelbta „Lygių galimybių politikos ir vykdymo priemonių priežiūros principų įgyvendinimo 
tvarka“, patvirtinta Vilniaus Verkių mokyklos direktoriaus 2019-09-02 įsakymo Nr. V-136. 
 56. Šios tvarkos tikslas yra užtikrinti, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ar jau 
esamais darbuotojais nebus elgiamasi prasčiau, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar 
kitomis dalykinėmis savybėmis. 
 57. Ši tvarka numato priemones, kaip įgyvendinami lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais 
pagrindais principai, kokios taikomos priemonės: 
 57.1. priimant į darbą taiko vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas; 
 57.2. sudaro vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio 
tobulėjimo, persikvalifikavimo, teikia vienodas lengvatas; 
 57.3. naudoja vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus; 
 57.4. imasi priemonių, kad darbuotojai darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, nebūtų 
duodami diskriminuojantys nurodymai; 
 57.5. sudaro tinkamas sąlygas neįgaliesiems gauti darbą, dirbti, siekti karjeros. 
 

IX SKYRIUS 
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
 58. Pedagoginių darbuotojų darbo organizavimas: vykdomas pagal Mokykloje-
daugiafunkciame centre patvirtintas ir galiojančias tvarkas. 
 59. Pamokos pradžią ir pabaigą skelbia skambutis; mokytojjams draudžiama vėluoti į 
pamoką; pasitarimai pertraukų metu organizuojami tik dėl svarbių priežasčių (ekstra pasitarimai). 
 60. Mokinius iš pamokos, veiklos, užsiėmimo išleisti nenuskambėjus skambučiui draudžiama. 
 61. Mokinius išvaryti iš pamokų draudžiama. Jei mokinys (-ė) trukdo darbui, mokytojai 
informuoja socialinį pedagogą arba administraciją. 
 62. Pamokos/ veiklos metu ir visą pertrauką po pamokos mokytojai atsako už mokinių 
saugumą. 
 63. Pedagoginiai darbuotojai kiekvieną savo darbo dieną prisijungia prie e. Dienyno 
paskyros, susipažįsta su jiems skirta pranešimų informacija, laiku vykdo gautus vadovų nurodymus, 
iki nurodyto termino pateikia reikalingas ataskaitas ir kt. Įsakymas, įkeltas į e. Dienyną arba 
išsiųstas darbuotojams tarnybinio elektroninio pašto adresu yra tolygus rašytiniam pedagoginių 
darbuotojų supažindinimui.1 

64. Susikeisti su kolega, pavesti savo darbą kitam pedagoginiam darbuotojui galima tik 
suderinus su Mokyklos-daugiafunkcio centro administracija. 

                                                 
1 63. Punkto dalies papildymas: 2020-11-23 įsakymas Nr. V-163 „Dėl Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio 
centro darbo tvarkos taisyklių papildymo”. 
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 65. Darbo dienos metu darbuotojų prašymu ir Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 
sutikimu gali būti suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams 
tenkinti. Nepažeidžiant darbo laiko ir poilsio laiko reikalavimų, gali būti sutariama dėl darbo laiko 
perkėlimo į kitą darbo dieną. 
 66.Įvykus nelaimingam atsitikimui, pedagoginiai darbuotojai, privalo pagal situaciją suteikti 
pirmąją pagalbą, kviesti slaugytoją ir (ar) greitąją pagalbą bei informuoti administraciją, kuri per 
klasės/grupės vadovą ar tiesiogiai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 
 67. Be administracijos žinios mokytojai negali į pamoką leisti pašalinių asmenų. 
 68. Apie kilusius incidentus su mokiniu pedagoginiai darbuotojai informuoja klasės/grupės 
vadovus, socialinį pedagogą ir administraciją.  
 69. Mokinių ir pedagoginių darbuotojų bei pagalbos mokiniui specialistų tarpusavio santykiai 
turi būti grindžiami abipusės pagarbos, pagalbos, kultūros ir supratimo principais. 
 70. Mokytojams neatvykus į darbą dėl svarbių asmeninių priežasčių (ne daugiau 3 dienų per 
m.m.), išėjus papildomų, nemokamų atostogų (ne daugiau kaip 5 d. per m. m.) ir kt., pagal 
galimybes organizuojamas jų pavadavimas. Mokytojai yra atsakingi už turimų pamokų 
organizavimą suderinant raštu su kolega bei parengiant užduotis. 
 71. Nedarbingumo atveju skiriamas pavaduojantis mokytojas:  
 71.1. e. dienyno duomenų tvarkytojas e. dienyno skiltyje „Mokytojų pavadavimai“, nurodo, 
koks mokytojas yra pavaduojamas, kas pavaduoja, vadavimo laikotarpį ir klases;  
 71.2. pavaduojantis mokytojas vykdo ugdymo programą ir pildo e. dienyną.  
 72. Ypatingais atvejais, kai nėra galimybės pavaduoti mokytoją kitam mokytojui, mokinius 
gali užimti mokytojo padėjėjai, kai dalyko mokytojas pateikia reikiamas pamokos užduotis.  
 73. Savarankiškai pavaduoti pamokas, jungti ar paleisti mokinius nesuderinus su Mokyklos-
daugiafunkcio centro administracija, draudžiama.  
 74. Pavaduojant laikinai nesančius darbuotojus leidžiama dirbti neviršijant Darbo Kodekse 
nustatytų darbo laiko normų. Šis darbas nėra kvalifikuojamas viršvalandiniu darbu. 
 75. Mokytojai su ateinančių mokslo metų preliminariu darbo krūviu supažindinami birželio 
mėnesį.  
 76. Mokytojų darbo krūvis gali keistis dėl objektyvių priežasčių:sumažėjus mokinių skaičiui, 
klasių komplektų skaičiaus didėjimo/mažėjimo, mokiniams nebesirenkant neformaliojo vaikų 
švietimo užsiėmimų, pasikeitus ugdymo planui ir pan. arba abipusiu mokytojo ir Mokyklos-
daugiafunkcio centro direktoriaus susitarimu, susitarimą įteisinus vadovaujantis Darbo kodeksu. 
 

X SKYRIUS 
NAUDOJIMOSI MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTU TVARKA 

 
77. Kabineto/ klasės inventoriaus priežiūra: 
77.1 apie gedimus, sugadintą ar dingusį inventorių darbuotojai informuoja Mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams ir dalyvauja išaiškinant, kas padarė 
nusižengimą; 

77.2. pamokų metu už kabineto, klasės inventorių atsako kabinete dirbantys darbuotojai. 
78. Kasmet atliekama Mokyklos-daugiafunkcio centro turto inventorizacija. Mokyklos-

daugiafunkcio centro turto naudojimo apskaitą vykdo ir prižiūri direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams.  
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79. Transporto priemonių naudojimo tvarka privaloma Mokyklos-daugiafunkcio centro  
vairuotojui ir kitiems Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojams, kurie turi teisę naudotis 
Mokyklos-daugiafunkcio centro transporto priemonėmis. 

80. Vairuoti Mokyklos transporto priemones gali tik Mokyklos-daugiafunkcio centro  
vairuotojai ir Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojai, kuriems išduotas Mokyklos-
daugiafunkcio centro leidimas bei suteikta teisė vairuoti tokias transporto priemones. 

81. Jei asmuo, vairuojantis Mokyklos-daugiafunkcio centro transporto priemonę, dėl savo 
kaltės padaro žalą šiai transporto priemonei ar su šia transporto priemone padaro žalą trečiajai 
šaliai, visus Mokyklos-daugiafunkcio centro ar trečiosios šalies patirtus nuostolius jis privalo 
atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. 

82. Apie eismo įvykius, į kuriuos patenka Mokyklos-daugiafunkcio centro transporto 
priemonės, vairuotojas arba vairuojantis Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojas informuoja 
direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams arba direktorių. 

83. Mokyklos-daugiafunkcio centro transporto priemonės naudojamos mokinių vežimui į (iš) 
Mokyklą-daugiafunkcį centrą, renginius, ekskursijas bei darbuotojų kelionėms (tiesiogiai 
susijusioms su darbo funkcijų atlikimu). 

84. Mokyklos-daugiafunkcio centro transporto priemonės laikomos Mokyklos-daugiafunkcio 
centro kieme, garaže. Komandiruotės metu automobilis nakčiai turi būti pastatomos saugomoje 
aikštelėje ar kitoje saugioje vietoje (garaže, saugomoje teritorijoje ir pan.). 

85. Transporto priemonėje draudžiama palikti techninį pasą, draudimo liudijimą, kelionės 
lapą.  

86. Paliekant transporto priemonę privaloma užrakinti visas duris ir įjungti apsaugos sistemą. 
87. Už Mokyklos-daugiafunkcio centro transporto priemonių techninę būklę atsakingas 

vairuotojas, o už jos kontrolę direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 
88. Vairuotojas užtikrina: kad transporto priemonės būtų švarios; kad būtų laiku 

informuojamas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams apie techninės apžiūros ir transporto 
priemonės draudimo galiojimo pabaigą. 

89. Transporto priemonių naudojimą, spidometrų parodymų tvarkingumą, degalų 
sunaudojimą pagal nustatytas normas, ridą, kelionės lapų užpildymą kontroliuoja direktoriaus 
pavaduotojas ūkio reikalams. Apie atsiradusius pažeidimus jis informuoja Mokyklos-daugiafunkcio 
centro direktorių. 

90. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams užtikrina: kad transporto priemonės būtų 
tinkamai saugomos; kad jomis nebūtų naudojamasi savavališkai; kad būtų laiku atliekama techninė 
apžiūra; greitą sugedusių transporto priemonių remonto organizavimą. 

91. Atsirandančius nesudėtingus gedimus, esant galimybei, šalina Mokyklos-daugiafunkcio 
centro vairuotojas. Apie gedimus kurių negalima pašalinti savo jėgomis vairuotojas arba 
vairuojantis Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojas informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio 
reikalams, kuris organizuoja transporto priemonės remontą. 

 
XI SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO BIBLIOTEKA 
TVARKA 
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92. Bibliotekos fondai yra Mokyklos-daugiafunkcio centro turtas, saugomas valstybės 
įstatymų numatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis visi Mokyklos-daugiafunkcio centro 
mokiniai, darbuotojai. 

93. Mokyklos daugiafunkcio centro darbuotojai privalo: 
93.1. gautą knygą arba priemonę peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus informuoti 

bibliotekininką; 
93.2. priemonę grąžinti tvarkingą, nesuplėšytą ir pilnai sukomplektuotą. 
94. Nutraukdami darbo santykius su Mokykla-daugiafunkciu centru darbuotojai privalo 

atsiskaityti su biblioteka. 
 

XII SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLĄ 

TEIKIMAS NAUDOJANT ELEKTRONINES IR KITAS RYŠIO PRIEMONES 
 

95. Pagrindinis tėvų informavimo dokumentas yra e. dienynas. 
96. Tėvus galima informuoti telefonu (kai reikia informuoti greitai arba kai informuojant 

raštu negaunama informacija iš tėvų), elektroniniu paštu, raštu.  
97. Informacija apie Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą, renginius, pasiekimus skelbiama 

Mokyklos-daugiafunkcio centro interneto puslapyje, socialiniame tinkle FB, spaudoje, 
lankstinukuose, stenduose, tėvų susirinkimuose. 

 
XIII SKYRIUS 

LANKYMOSI MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE TVARKA 
 

98. Asmenys, kurie nedirba Mokykloje-daugiafunkciame centre, atėję privalo prisistatyti 
Mokyklos-daugiafunkcio centro rūbininkui arba budėtojui-sargui.  

99. Ugdymo proceso metu pašaliniai asmenys po Mokyklą-daugiafunkcį centrą vaikščioti 
vieni negali. 

100. Mokyklos-daugiafunkcio centro rūbininkas arba budėtojas-sargas suteikia reikalingą 
informaciją bei informuoja reikiamą darbuotoją.  

101. Pašaliniai asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti tik kartu su socialine pedagoge, 
direktoriaus pavaduotoju ugdymui, direktoriumi. 

102. Kai mokinį tėvai (globėjai, įtėviai) paima iš pamokų, neformaliojo užsiėmimo veiklų, 
bendrabučio, apie tai privalo būti informuojami visi su mokiniu dirbantys darbuotojai. 

 
XIV SKYRIUS 

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 
103. Prašymai ir skundai, gauti tiesiogiai iš asmens ar atsiųsti paštu (ir elektroniniu), 

registruojami raštinėje. 
104. Sekretorius priima ir užregistruoja prašymus ar skundus; suteikia informaciją apie 

prašymų, skundų nagrinėjimo procedūrą. Užregistruotus prašymus perduoda Mokyklos-
daugiafunkcio centro direktoriui, o su nukreipimais perduoda nagrinėti reikiamiems darbuotojams. 
Informuoja prašymą, skundą pateikusius asmenis apie priimtus sprendimus.  
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105. Prašymai, nusiskundimai nagrinėjami ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo gavimo dienos. 
106. Draudžiama skundus perduoti nagrinėti darbuotojams, kurių veiksmai yra skundžiami. 
 
 

XV SKYRIUS 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PATIRTIES SKLAIDOS TVARKA 

 
107. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti skirtų lėšų suma apskaičiuojama pagal 

Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą mokinio krepšelio metodiką. 
108. Darbuotojų, išlaikomų iš Aplinkos personalui skirtų lėšų, kvalifikacijai tobulinti lėšos 

numatomos Mokyklos-daugiafunkcio centro sąmatoje iš steigėjo skirtų lėšų. 
109. Mokytojai į kvalifikacijos kėlimo seminarus pagal galimybes vyksta mokinių atostogų 

metu. 
110. Naudojant kvalifikacijai skirtas lėšas, pirmumas teikiamas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiams, susijusiems su Mokyklos-daugiafunkcio centro prioritetinių uždavinių įgyvendinimu.  
111. Dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose darbuotojai suderina su veiklos sritį 

kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju. 
112. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias/metodinę medžiagą, mokytojai 

pateikia mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių renginių metu. 
 

XVI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
113.Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos Mokyklos-daugiafunkcio centro 

administracijos, Mokyklos savivaldos institucijų iniciatyva. 
114. Taisyklių pažeidimas bus laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį yra taikoma 

atsakomybė, numatyta Darbo kodekse. 
115. Taisyklės galioja iki jų pakeitimo naujomis. 

___________________________________________ 
 
SUDERINTA     
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 
tarybos pirmininkė 
     

Zina Driukienė     
 
SUDERINTA 
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 
darbo tarybos pirmininkas 
 
Rolandas Leskevičius 
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Su Darbo tvarkos taisyklėmis susipažinau ir įsipareigoju jas vykdyti: 

Darbuotojo vardas, pavardė Data Parašas 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


