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DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės – mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis 

dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos 

vadovų, mokytojų, mokyklos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų). Tai yra bendro pobūdžio 

reikalavimų, draudimų, leidimų rinkinys, kuris taikomas visiems įstaigos darbuotojams. Taisyklės 

nesusijusios su darbuotojo konkrečios funkcijos atlikimu. 

2. Mokykla yra ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį išsilavinimą. Ji savo 

veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos nuostatais. 

3. Mokykla ugdymo procese vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu 

bendruoju arba nustatyta tvarka suderintu individualiu ugdymo planu, Bendrosiomis programomis, 

Valstybės nustatytais išsilavinimo standartais. 

4. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas. 

5. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: 

5.1. Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų 

tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių 

sprendimui. Renkama principu 5+5+5 (mokytojus – Mokytojų tarybos posėdyje; mokinius – 

visuotiniame II pakopos moksleivių atstovų susirinkime; tėvus – visuotiniame tėvų susirinkime 

(klasių tėvų susirinkimų teikimu); Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas 1-ajame Mokyklos 

tarybos posėdyje). 

5.2. Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių 

ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Mokytojų tarybos sudėtis 

tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

5.3. Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, turinti savo nuostatus. 

Atstovai į Mokinių tarybą renkami visuotiniame mokinių susirinkime (klasių seniūnų teikimu); 

5.4. Klasių tėvų komitetas - nuolat veikianti klasių tėvų atstovų savivalda. 

5.5. Direkcinis pasitarimas – nuolat veikiantis mokykloje pasitarimas, padedantis direktoriui 

kolegialiai vadovauti visam darbui mokykloje, garantuojantis sistemingą ir gerą įvairių mokyklos 

darbo sričių kontrolę. Direkcinio pasitarimo pirmininkas – direktorius, nariai: pavaduotojai 

ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams. 

5.6. Metodinė taryba – tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, skatinanti 

mokytojo kūrybiškumą, gebėjimą nuolat tobulinti ugdymo turinį ir metodus. Metodinė taryba 

analizuoja: vidaus kontrolės rezultatus, mokinių ugdymosi būklę, pokyčius, mokytojų pedagoginę 

veiklą, inovacijų taikymą, mokinių žinių, gebėjimų vertinimą, mokyklos veiklos krypčių, plano 

realizavimą, ugdymo programų vykdymą, kontrolinių darbų rezultatus. Metodinę tarybą sudaro: 

metodikos grupių pirmininkai, mokytojai–metodininkai, logopedė metodininkė ir mokyklos 

administracijos atstovas. 
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6. Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines nepolitines ir profesines 

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

7. Mokyklos darbo tvarkos taisykles tvirtina mokyklos direktorius. 

 

II. MOKYKLOS VALDYMAS 

 
8. Mokyklai vadovauja direktorius.  

9. Direktoriaus funkcijos:  
9.1. Telkti mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui.  

9.2. Aiškinti mokyklos bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę švietimo politiką,  

inicijuoti metinės ir strateginės veiklos programos rengimą, organizuoti jų vykdymą.  

9.3. Atsakyti už ugdymo proceso organizavimą.  

9.4. Organizuoti ugdymo plano rengimą.  

9.5. Vizituoti pamokas, vertinti mokytojų praktinio darbo rezultatus. 

9.6. Inicijuoti mokytojų atestacijos perspektyvinės programos sudarymą, skatinti mokytojus  

atestuotis.  

9.7. Dalyvauti mokyklos popamokiniuose renginiuose, kontroliuoti papildomojo ugdymo  

užsiėmimų organizavimą.  

9.8. Skirstyti vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaryti galimybes jiems savarankiškai dirbti,  

įpareigoti periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą.  

9.9. Komplektuoti mokyklos personalą, vykdyti jų darbo priežiūrą, formuoti darbo kolektyvą.  

9.10. Vystyti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius.  

9.11. Rūpintis mokyklos techniniais, finansiniais ir medžiaginiais resursais.  

9.12. Sudaryti sutartis su mokyklai teikiančiomis paslaugas įmonėmis.  

9.13. Sudaryti sutartis su norinčiais nuomotis mokyklos turtą, patalpas. Kontroliuoti, kad būtų  

laikomasi sutarties sąlygų.  

9.14. Ieškoti rėmėjų bei galimybių pagerinti mokyklos finansinę ir materialinę bazę.  

9.15. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais, rėmėjais, bendradarbiaujančiomis organizacijomis,  

visuomene.  

9.16. Inicijuoti tarptautinių ryšių užmezgimą.  

9.17. Atsakyti už teisės aktais nustatytų civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą.  

9.18. Bendradarbiauti su mokyklą prižiūrinčių institucijų pareigūnais.  

9.19. Reikalauti, kad mokyklos darbuotojai vadovautųsi Mokyklos nuostatais, darbo  

tvarkos taisyklėmis, laikytųsi giežtos darbo drausmės. 

10. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui funkcijos:  
10.1. Vykdyti ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymo priežiūrą.  

10.2. Sudaryti pamokų ir papildomojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius.  

10.3. Vadovauti spec. poreikių mokinių integravimosi programų įgyvendinimui.  

10.4. Organizuoti savarankišką mokymąsi ir mokinių mokymą namuose ir ligoninėje.  

10.5. Kontroliuoti, kad mokinių žinios ir gebėjimai atitiktų valstybinius išsilavinimo standartus.  

10.6. Fiksuoti, analizuoti mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatus.  

10.7. Teikti metodinę pagalbą pedagogams, vykdyti jų darbo priežiūrą.  

10.8. Vizituoti pamokas, vertinti mokytojų praktinio darbo rezultatus. 

10.9. Vykdyti svarbiausių mokyklos dokumentų pildymo, apskaitos, kontrolę.  

10.10. Organizuoti klasių komplektavimą, mokinių atvykimo ir išvykimo apskaitą.  

10.11. Vykdyti metodikos būrelių priežiūrą, vadovauti mokytojų darbo grupėms.  

10.12. Vykdyti popamokinės veiklos koordinavimą ir priežiūrą.  

10.13. Organizuoti mokinių tėvų (globėjų) pedagoginį švietimą.  

10.14. Vykdyti ir periodiškai atsiskaityti mokyklos direktoriui už pavestas užduotis.   

11. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams funkcijos:  
11.1. Atsakyti už mokyklos pastatų ir turto apsaugą.  

11.2. Aprūpinti mokyklą medžiaginiais, techniniais ir kitais ištekliais, reikalingais  

nenutrūkstamo ugdymo proceso organizavimo užtikrinimui.  
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11.3. Parengti mokyklos patalpas, prižiūrėti, kad jos atitiktų higienos ir priešgaisrinės saugos  

reikalavimus.  

11.4. Vykdyti inventoriaus apskaitą, jo paskirstymą bei priežiūrą.  

11.5. Organizuoti ir kontroliuoti aptarnaujančio personalo darbą.  

11.6. Planuoti reikalingus remonto darbus, organizuoti jų atlikimą.  

11.7. Supažindinti su darbo tvarkos, sveikatos ir saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir  

prižiūrėti, kad jų būtų laikomasi.  

11.8. Rengti mokyklos darbuotojams sveikatos ir darbo saugos mokymus.  

11.9. Kontroliuoti, kad būtų tausojamas ir taupomas mokyklos turtas, energetiniai resursai.  

11.10. Vykdyti ir periodiškai atsiskaityti mokyklos direktoriui už pavestas užduotis. 

 

 

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. 

13. Mokslo metai baigiami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą Bendrojo ugdymo 

planą. 

14. Mokyklos ugdymo planą rengia darbo grupė, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo 

ministerijos parengtu ugdymo planu kiekvieniems mokslo metams. Iki birželio 1 dienos ugdymo 

planas pristatomas mokyklos bendruomenei. Mokyklos ugdymo plano projektą aptaria Mokyklos 

taryba, tvirtina mokyklos direktorius. 

15. Pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

16. Mokytojo ligos atveju, esant galimybei, organizuojamas pamokų pavadavimas arba 

keičiamos pamokos. Mokyklos vadovams įpareigojus, neturintis pamokų mokytojas pavaduoja 

neatvykusį į darbą kolegą. Mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams draudžiama keisti savo 

nuožiūra užsiėmimų tvarkaraštį ir darbo grafiką, išleisti mokinius iš pamokų. 

17. Apie pakeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimų 

lentose arba asmeniškai. 

18. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. 

19. Ugdymo proceso organizavimą reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas. 

20. Ugdymo planą  ruošia direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė, vadovaujama 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui. 

21. Remiantis ugdymo planu, 5-8 klasių moksleiviams privaloma socialinė veikla.  

22. Pamokų pradžia 8.00 val. 

23. Pamokų laikas (išskyrus I klases): 

  1. 8.00 – 8.45 

  2. 8.55 – 9.40 

  3. 9.50 – 10.35 

  4. 10.55 – 11.40 

  5. 12.00 – 12.45 

  6. 13.00 – 13.45 

  7. 13.55 – 14.40 

24. Pamokų laiką nustato direkcinė taryba, atsižvelgusi į bendruomenės narių nuomonę. 

25. Pamokų trukmė – 45 min. (Pirmų klasių pamokų trukmė – 35 min.).  

26. Pamokas mokytojai veda pagal pamokų tvarkaraštį, o papildomus užsiėmimus pagal 

papildomų užsiėmimų tvarkaraštį. 

27. Jei pamokos nevyksta dėl mokytojo ligos, studijų, kvalifikacijos tobulinimo renginių, 

daromi pamokų tvarkaraščio pakeitimai ir organizuojamas pavadavimas.  

28. Jei pavaduoti neįmanoma (nėra galinčių pavaduoti mokytojų), gali būti vedamos kitų 

dalykų pamokos, nevykusios pamokos pravedamos kitu laiku (pav.grįžus mokytojui,birželio mėn.ir 

kt.), siekiant, kad būtų pravestas Bendruose ugdymo planuose nustatytas minimalus dalyko pamokų 

skaičius.  
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29. Pamokų bei papildomo ugdymo užsiėmimų laikas gali būti trumpinamas dėl mokyklos 

renginių, egzaminų, žemos oro temperatūros patalpose. Sprendimą dėl laiko sutrumpinimo priima 

direktorius. 

30. Mokinių atostogos nustatomos pagal Bendrųjų ugdymo planų nurodymus. Mokslo 

metai skirstomi 1-4 klasėms pusmečiais (pusmečių datos nustatomos direktoriaus įsakymu). 

31. Mokinių atostogų metu sudaromi mokytojų darbo grafikai pagal tarifikuotų valandų 

skaičių. Planai derinami su direktoriaus pavaduotoja ugdymui.          

32. Pamokos gali nevykti ugdymo plane išvardintais atvejais (žema oro temperatūra, dėl 

karantino ir kt.). 

33. Tvarką mokykloje prižiūri administracija ir budintys mokytojai. 

34. Mokyklos tarybos spendimu gali buti nustatytas laikas ir tvarka, kai mokyklos durys 

rakinamos ir ribojamas mokinių ir kitų asmenų patekimas į patalpas. 

35. Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka: 

35.1. Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad jų vaikas (-ai) mokytųsi Vilniaus Jono 

Basanavičiaus pagrindinėje mokykloje, rašo prašymus direktoriaus vardu. 

35.2. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas 

prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. 

35.3. Asmenys, norintys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 

priimami laikantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Nuosekliojo 

mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos“ reikalavimų. 

35.4. Pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nepriskirtoje teritorijoje gyvenantis 

vaikas, tėvams (globėjams) pageidaujant, priimamas jei mokykloje yra laisvų vietų. 

35.5. Jei į mokyklą priimti visi norintys,  jos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai, 

o į likusias vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami: 

35.5.1. 1-8 klasių mokiniai, kurių broliai ir seserys  prašymo pateikimo metu jau mokosi 

mokykloje; 

35.5.2. 1-8 klasių mokiniai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje; 

35.5.3. mokiniai turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus. 

35.6. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą savivaldybės  tarybos nustatyta tvarka 

priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (Atskiru atveju ir jaunesnis, jei 

nustatyta, kad jis yra pakankamai subrendęs šiai programai. Jei vaikui rugsėjo mėn. 1 d. dar nėra 6,5 

metų, apie vaiko priėmimą į I klasę sprendžia mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Vaiko 

psichologinės brandos ir tinkamumo mokytis klasėje komisija). 

35.7. Priimant į pirmą klasę, vaiko tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją, sveikatos 

pažymėjimą. 

35.8. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami  asmenys, pateikę prašymą ir 

pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją. 

35.9. Mokinys, nebaigęs pradinio ar pagrindinio ugdymo programos, priimant mokytis 

pateikia: pasibaigus mokslo metams – prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą; nesibaigus 

mokslo metams – prašymą ir nustatytos formos pažymą apie ugdymosi rezultatus ankstesnėje 

mokykloje. 

35.10. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, pateikęs mokyklos direktoriui 

pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą 

pagrindinio ugdymo programą. 

35.11. Priėmus mokinį, siunčiamas nustatytos formos pranešimas mokyklai, kurioje 

mokinys mokėsi. 

35.12. Išduodamas moksleivio pažymėjimas. 

35.13.  Moksleivių, atvykusių (grįžusių) iš užsienio, neturinčių mokymosi pasiekimų ar 

išsilavinimo dokumentų, priėmimas į mokyklą. 
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35.   Užsienyje mokęsis mokinys pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą priimamas 

bendra tvarka, pateikęs išsilavinimo pažymėjimą ir mokyklai įvertinus  jo mokymosi pasiekimus. 

36. Pasiekimų patikrinimą organizuoja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Vaiko  

psichologinės brandos ir tinkamumo mokytis klasėje komisija, kuri parengia užduotis pagal 

atitinkamos klasės išsilavinimo standartus bei ugdymo plano mokomuosius dalykus ir nustato 

patikrinimo laiką. 

36.1. Patikrinimo laiką, organizavimą nustato ir atsakingus asmenis įsakymu skiria  

mokyklos direktorius. 

36.2. Teigiamai įvertinus pasiekimus, mokiniui direktoriaus įsakymu leidžiama mokytis.  

Mokinių, gavusių kurio nors mokomojo dalyko neigiamą įvertinimą, tolesnio mokymosi klausimus 

sprendžia Mokytojų taryba. 

37. Sutarčių sudarymas: 

37.1. Priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas įforminamas  

mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. 

Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties 

egzempliorius įteikiamas prašymo pateikėjui, kitas segamas į mokinio asmens bylą. 

37.2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikai sutartį 

gali pasirašyti patys, turėdami vieno iš  tėvų (globėjų) raštišką  sutikimą. 

37.3. Mokymo sutartys registruojamos mokymo sutarčių registracijos knygoje. 

37.4. Priimant mokinį mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaroma nauja sutartis  

visam ugdymo programos laikotarpiui. Mokymo sutartis sudaroma rugsėjo 1 d., su mokslo metų 

eigoje atvykusiais  mokiniais – atvykimo dieną. 

37.5. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į elektroninę mokinių duomenų bazę 

(Mokinių registrą), formuojama jo asmens byla. 

37.6. Visi dokumentai registruojami nustatyta tvarka. 

38. Klasių komplektavimas: 

38.1. Gautus, raštinėje užregistruotus  priėmimo į mokyklą prašymus, įvertina direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir pasiūlo , į kurią klasę rekomenduojama nukreipti mokinį (pagal mokinių 

skaičių, užsienio kalbas, kūno kultūros grupę, tėvų pageidavimus ir kt.). 

38.2. Sprendimą apie priėmimą ir paskyrimą į klasę priima mokyklos direktorius. 

Paskyrimas į atitinkamą klasę įforminamas direktoriaus įsakymu. 

39. Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka: 

39.1. Ugdymo rezultatai mokytojų tarybos posėdžiuose aptariami po kiekvieno trimestro 

(pusmečio). 

39.2.  Į aukštesnę klasę keliami mokiniai, turintys teigiamus visų mokomųjų dalykų 

metinius įvertinimus. 

39.3. Jei pasibaigus mokslo metams  mokinys yra neatestuotas ar turi 1, 2, 3 balus (metinis 

įvertinimas), Mokytojų taryba gali atidėti kėlimą ir skirti papildomus darbus, nustatydama jų 

trukmę. Papildomo darbo laiką nustato mokytojas. 

39.3.1. jei po papildomų darbų mokinys negauna teigiamo vertinimo, mokytojų taryboje 

sprendžiama, ar kelti į aukštesnę klasę su neigiamais vertinimais; 

39.3.2. posėdžiui klasės auklėtojas pateikia informaciją žodžiu apie darbą su mokiniu ir 

dalykų mokytojais, tėvų/globėjų nuomonę dėl kėlimo (raštu); 

39.3.3. išklausoma dalykų mokytojų informacija; 

39.3.4. išklausoma specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo 

informacija; 

39.3.5. perkeltų su neigiamais dalykų vertinimais ar paliktų kurso kartoti mokinių ugdymosi 

rezultatai svarstomi po kiekvieno naujų mokslo metų trimestro (pusmečio). 

40. Perėjimo į kitą mokyklą tvarka: 
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40.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai),  pageidaujantys, kad vaikas būtų išbrauktas iš mokyklos 

sąrašų, mokyklos direktoriui privalo pateikti prašymą (vadovaujantis ta pačia tvarka, kaip ir 

pateikiant prašymą dėl priėmimo į mokyklą). 

40.2. Išvykstančiam mokiniui atsiskaičius su mokykla (1 priedas), išduodamas atitinkamas 

mokslo pažymėjimas ar pažyma (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta 

Mokymosi pasiekimų įteisinimo tvarka). 

40.3. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, 

kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama 

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių nustatyto pavyzdžio pažyma  apie mokymosi 

rezultatus. 

40.4. Mokiniai iki 16 metų iš mokyklos sąrašų išbraukiami, tik gavus pranešimą apie jų 

mokymąsi kitoje ugdymo įstaigoje arba prašymą. 

40.5. Mokiniai, turintys 16 metų, iš mokyklos sąrašų ir elektroninės mokinių duomenų 

bazės (Mokinių registro) išbraukiami, gavus jų prašymą. 

41. Mokinių elgesį mokykloje reglamentuoja Mokinių elgesio taisyklės: 

 

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 
 

Siekiant tvarkos ir drausmės, būtina, kad pagarba, atidumas ir nuoširdus bendravimas su 

kitais taptų įpročiu, o kiekvienas asmuo jaustų atsakomybę už save ir kitus. 

 

1. Mokinys turi teisę: 

 

1.1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir gauti 

tinkamą išsilavinimą; 

1.2. įgyti geros kokybės švietimą; 

1.3. mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti 

higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį; 

1.4. nemokamai  gauti informaciją  apie švietimo programas, mokymosi formas; 

1.5. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ar sveikatos 

priežiūros pagalbą; 

1.6. gauti informaciją apie savo mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

1.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje ir mokyklos organizuojamoje veikloje;   

1.8. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

1.9.  burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, 

dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams. 

 

2.    Mokinių pareigos: 

 

2.1. Mokymasis:  

 

2.1.1. sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

2.1.2. mokinys privalo stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir 

kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų; 

2.1.3. mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų; 
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2.1.4. į pamoką mokinys privalo atvykti atlikęs namų darbus, atsinešti visas tai pamokai 

reikalingas priemones. Atvykęs į pamoką be atliktų namų darbų, privalo prieš pamoką paaiškinti 

mokytojui namų darbų neatlikimo priežastis; 

2.1.5. pamokos metu mokinys privalo laiku atlikti mokytojo paskirtas užduotis ir savo 

elgesiu netrukdyti mokytojui ir kitiems mokiniams; 

2.1.6. po pamokos mokinys privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą. 

 

2.2. Lankomumas: 

 

2.2.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti mokyklą; 

2.2.2. mokinys negali praleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 

2.2.3. praleidęs pamokas, mokinys turi tą pačią dieną klasės auklėtojui pateikti praleistas 

pamokas pateisinančius dokumentus - tėvų / globėjų prašymą pateisinti pamokas dėl mokinio ligos 

arba dėl labai svarbių priežasčių (ne daugiau kaip 3 d). Gydymo įstaigos išduotą pažymą  ( nebuvus 

mokykloje 3 ir daugiau dienų); 

2.2.4. esant būtinybei išeiti iš mokyklos anksčiau ar išvykti ilgesniam laikui, mokinys 

privalo iš anksto pateikti klasės vadovui savo tėvų/ globėjų prašymą raštu; 

2.2.5. jeigu mokinys sunegaluoja pamokų metu, jis privalo kreiptis į mokyklos sveikatos 

priežiūros specialistą. Po apžiūros, esant būtinybei nutraukti mokymosi procesą, mokinys privalo 

pateikti klasės auklėtojui ar mokytojui sveikatos apžiūros lapelį, kurį jam išduoda mokyklos 

sveikatos priežiūros specialistas, ir tik tuomet jis gali būti išleidžiamas iš mokyklos. 

 

2.3. Mokinys privalo: 

 

2.3.1. mandagiai elgtis su mokyklos bendruomenės nariais, mokyklos svečiais; 

2.3.2. į mokyklą ateiti su mokyklos nustatyto pavyzdžio uniforma, švariai ir tvarkingai 

apsirengęs; 

2.3.3. tausoti mokyklos turtą: taupiai naudoti vandenį, elektros energiją ir šilumą, neniokoti 

mokymo priemonių, spintelių, mokyklos inventoriaus  ir patalpų; 

2.3.4. mandagiai elgtis valgykloje, ramiai stovėti eilėje ir nesistumdyti, valgyti prie stalo, 

pavalgius nusinešti indus;  

2.3.5. pertraukų metu kabinetuose, koridoriuose, laiptinėse, rūbinėje, bibliotekoje, 

valgykloje ir kitose mokyklos patalpose bei mokyklos kieme laikytis saugaus elgesio taisyklių: 

nebėgioti, netriukšmauti, nesėdėti ant palangių, nesistumdyti, nežaisti pavojingų sveikatai žaidimų; 

2.3.6. laikytis bibliotekos darbo taisyklių ( su jomis mokinys supažindinamas bibliotekoje);  

2.3.7. sveikintis su mokyklos darbuotojais, svečiais; 

2.3.8. kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę apranga ir tam skirtą avalynę; 

2.3.9. palaikyti švarą ir tvarką mokykloje bei jos teritorijoje: nešiukšlinti, nespjaudyti, 

nelipdyti kramtomosios gumos ant stalų, kėdžių ir sienų, nepiešti ant mokyklos inventoriaus ir 

sienų, nelaužyti medžių, krūmų, nemindžioti želdynų; 

2.3.10. pastebėjęs sugadintą mokyklos turtą, apie tai informuoti budintį mokytoją ar kurį kitą 

mokyklos darbuotoją;  

2.3.11. rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu;  

2.3.12. renginių/užsiėmimų metu, jeigu juos organizuoja mokykla, gerbti save ir kitus, 

nevėluoti į juos, tausoti įstaigos inventorių, palaikyti tvarką ir švarą renginio /užsiėmimo vietoje, 

vykdyti renginio/užsiėmimo vadovų nurodymus;  

2.3.13. dalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu mokinys yra pakviestas; 

2.3.14. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. turi pasitikrinti sveikatą ir medicininę pažymą 

pristatyti klasės auklėtojui; 

2.3.15. atlikti socialinę veiklą (5 valandas/metus). 
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2.4.  Mokiniui draudžiama: 

 

2.4.1.  mokyklos patalpose vilkėti viršutinius drabužius (striukes, paltus); 

2.4.2.  mokykloje ir jos teritorijoje tyčiotis iš kitų, rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, 

narkotines medžiagas bei vartoti necenzūrinius žodžius, taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ar jos 

teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų;  

2.4.3.  vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kita); 

2.4.4.  pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu ( jis turi būti visai išjungtas). Pažeidus šią 

taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir atiduoti saugoti į seifą, esantį socialinės pedagogės 

kabinete. Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams/globėjams; 

2.4.5. mokiniui, pakartotinai pažeidusiam  naudojimosi  mobiliuoju ryšiu mokykloje 

taisykles, mokykla turi teisę uždrausti į mokyklą ir jos teritoriją įsinešti mobiliojo ryšio priemones; 

2.4.6.  mokyklos patalpose ir teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mokinių, mokytojų ar 

mokyklos darbuotojų veiklą, naudotis kita ne mokymuisi skirta technika ( grotuvais, ausinukais ir 

pan.); 

2.4.7.  pamokose valgyti, gerti gėrimus, kramtyti kramtomąją gumą; 

2.4.8.  pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po 

mokyklą , pertraukų metu išeiti iš mokyklos teritorijos be mokyklos administracijos leidimo; 

2.4.9.  neštis pavojų sveikatai keliančius bei ugdymo procesui nereikalingus daiktus: 

šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, peilius, degtukus, žiebtuvėlius, sprogmenis ir kitas 

pirotechnikos priemones, cigaretes, narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, švirkštus ir kt.;  

2.4.10.  būti mokykloje ne pamokų ar renginių/užsiėmimų metu be mokytojo ar kito 

mokyklos darbuotojo leidimo;  

2.4.11.  mokyklos patalpose ir teritorijoje laistytis vandeniu; 

2.4.12.  neštis sniegą ir mėtytis juo mokyklos patalpose; 

2.4.13.  mokyklos patalpose važinėti riedlentėmis, riedučiais; 

2.4.14.  į mokyklos patalpas vestis (ar neštis) gyvūnus (šunis, kates ir kt.); 

2.4.15.  neštis maistą iš valgyklos, valgyti koridoriuose, klasėse.  

 

3. Mokyklos rūbų spintelės 

 

3.1. Kiekvienas mokinys gauna mokyklos spintelę rūbams. 

3.2. Mokinys privalo tausoti spintelę, palaikyti jos viduje švarą ir tvarką. 

3.3. Draudžiama savo nuožiūra spinteles dažyti, purkšti įvairiais lakais ir pan. 

3.4. Pasibaigus mokslo metams mokinys išsineša visus daiktus,  palieka spintelę atrakintą, 

raktą perduoda klasės auklėtojai. 

3.5. Baigęs mokyklą, mokinys palieka tuščią ir išvalytą spintelę, perduoda spintelės raktą 

auklėtojai pasirašytinai. 

3.6. Mokyklos administracija, klasės auklėtoja turi teisę patikrinti mokinio spintelės turinį, 

ten esančius daiktus. 

3.7. Pametęs ar pamiršęs spintelės raktą, mokinys gali pasikabinti savo drabužius (daiktus) 

atvirose kabyklose rūsyje, už kurių saugumą mokykla neatsako.  

3.8. Jei moksleivis pirmadienį-penktadienį nuo 15.00 val. arba savaitgalį nori patekti į rūbų 

spintelių teritoriją arba kitas mokyklos patalpas (jei moksleivis tuo metu nėra neformaliojo ugdymo 

užsiėmime), jis privalo užsiregistruoti (pateikti asmens dokumentą) pas budintį-apsaugos 

darbuotoją (sargą). 

 

4. Skatinimas  
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Už pavyzdingą elgesį, labai gerą ir gerą mokymąsi, labai gerą lankomumą, aktyvų 

dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose bei kituose 

renginiuose mokiniai skatinami: 

 žodine padėka; 

 mokyklos direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, tėvams (globėjams); 

 mokyklos Padėkos ir Garbės raštais; 

 išvykomis, ekskursijomis; 

 Mokyklos tarybos paskatinimas. 

        

5. Drausminimas 

 

5.1. Mokiniams, kurie nesilaiko Mokinio elgesio taisyklių, mokyklos nuostatų ar Lietuvos        

Respublikos įstatymų, juos pažeidinėja, remiantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Nr. 

I-1234  gali būti taikomos šios priemonės: 

 Pastaba žodžiu ( žodinį įspėjimą gali pareikšti klasės auklėtojas, mokytojai,  

techninis personalas, administracija ir t.t.); 

 Pastaba raštu ( pastabą gali rašyti klasės auklėtojas , dalykų mokytojai); 

 Svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje ( mokinys, kuris nuolatos  

pažeidinėja mokinio elgesio taisykles kartu su tėvais/globėjais yra kviečiamas  į Vaiko gerovės 

komisijos posėdį); 

 Svarstymas Direkciniame posėdyje, kurio metu gali būti pareikšta: 

      Direktoriaus pastaba ( žodžiu/ raštu, įrašant į asmens bylą); 

      Direktoriaus papeikimas (raštu, įrašant į asmens bylą ); 

      Direktoriaus griežtas papeikimas (raštu, įrašant į asmens bylą ); 

Atidavimas tėvų ar kitų asmenų priežiūrai pagal laidavimą. ( Remiantis LR Vaiko teisių                         

apsaugos pagrindų įstatymu. Nr. I-1234).  

 5.2.  Mokiniams gali būti pritaikytos kitos priemonės vadovaujantis Vilniaus Jono 

Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V- 53 patvirtinta 

tvarka dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams.  

5.3.  Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal 

privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar 

socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais ( globėjais, rūpintojais), pedagogine 

psichologine Vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje (Remiantis LR 

Švietimo įstatymo 29 str. 10 punktu). 

5.4.  Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 

(toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali 

būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonė.  

( Remiantis LR Švietimo įstatymu 29 str. 11 punktu). 

 

42. Mokinių vertinimas: 

42.1. Mokinių vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais, susietais 

su Išsilavinimo standartais, skatinantis mokinio pažangą, asmenybinių galių plėtojimą. Mokiniams, 

mokomiems pagal modifikuotas ar adaptuotas programas, taikomi tie patys pažangos ir pasiekimų 

vertinimo kriterijai, atitinkantys tos programos reikalavimus. Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria 

su mokiniais.  

42.2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi 

eigos stebėjimu. Būtina teikti informaciją (komentarus žodžiu ir raštu) apie tai, kas padaryta gerai, 

ką reikia patobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uždaviniai pagal sutartus 

kriterijus. Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas grindžiamas ideografiniu principu (kai 

stebima ir vertinama vaiko daroma pažanga, lyginant to paties mokinio dabartinius pasiekimus su 
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ankstesniais), orientuojantis į Išsilavinimo standartuose nusakytus kriterijus. Baigiamosios pradinio 

ugdymo pakopos klasės mokinių pasiekimai įvertinami aprašu pagal Išsilavinimo standartus. 

42.3. Mokiniai privalo rašyti mėlynu rašalu. 

42.4. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami 

įrašais ,,įskaityta“, ,,neįskaityta“ ir/ar pažymiais – taikoma 10 balų sistema:  

10 – puikiai,  

9 – labai gerai,  

8 – gerai,  

7 – pakankamai gerai, 

6 – patenkinamai,  

5 – pakankamai patenkinamai,  

4 – silpnai,  

3 – blogai,  

2 – labai blogai,  

1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties bei įrašais ,,įskaityta”, ,,neįskaityta”. 

42.5. Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą 

užbaigtą programos dalį. Pažymiu vertinama: kontrolinės užduotys, savarankiški, projektiniai, 

kūrybiniai, laboratoriniai ir kiti darbai, kai mokiniai parodo Išsilavinimo standartus atitinkančias 

žinias, supratimą ir gebėjimus. Įvertinant pažymiu, atsižvelgiama į vertinamo darbo tvarkingumą, 

raštą, aiškų ir taisyklingą raidžių bei skaičių rašymą. Darbai rašomi į atskirą užrašytą sąsiuvinį arba 

dvilapį, kuriame turi būti nurodyta: mokinio vardas, pavardė, data, klasė, rašomo darbo variantas 

(grupė). 

42.6. Adaptacinio laikotarpio metu (rugsėjo mėnesį) 5-ųjų klasių mokinių, pradedančiųjų 

pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai nevertinami. 

42.7. Vykdant pagrindinio ugdymo programą, dorinio ugdymo pasiekimai vertinami rašant 

,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“. 

42.8. 5-8 klasių mokinių pasiekimai, mokantis dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, 

ekonomikos, pilietiškumo pagrindų, informacinių technologijų vertinami pažymiais. 

Metinis pažymys išvedamas iš I-ojo, II-ojo ir III-iojo trimestro aritmetinio vidurkio, taikant 

apvalinimo taisykles. 

43. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka ir vertinimas. 

43.1. Kontrolinis darbas: 

43.1.1. Tikslas – patikrinti, kaip išmokta dalyko programos dalis (tema, kelios temos,  

skyrius ir pan.), ir fiksuoti mokinio mokymosi rezultatus, pažymiu vertinant jo žinias, įgūdžius, 

dalykinius bei bendruosius gebėjimus.  

43.1.2.  Kontrolinių darbų užduotis, atitinkančias išeitą kursą, rengia mokytojas (-ai),  

remdamasis(-iesi) dalyko Išsilavinimo standartais ir programomis arba naudodamas(-iesi) kitų 

autorių parengtą didaktinę medžiagą.  

43.1.3.  Apie kontrolinį darbą, jo pobūdį, rašymo tikslus, vertinimo kriterijus mokiniai  

supažindinami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontrolinio darbo data įrašoma į kontrolinių darbų 

grafiką, skelbiamą mokiniams.  

43.1.4. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo  

laiką keisti.  

43.1.5. Vieną dieną ta pati klasė gali rašyti tik vieną kontrolinį darbą.  

43.1.6. Mokiniui per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.  

43.1.7.  Kontrolinio darbo trukmė – daugiau nei 30 minučių.  

43.1.8.  Kontrolinius darbus būtina ištaisyti ir paskelbti įvertinimus per 7 kalendorines, o  

didesnės apimties per 10 darbo dienų; grąžinti darbus visiems tos klasės mokiniams. 

43.1.9.  Būtina organizuoti kontrolinių darbų aptarimą, išanalizuoti pasiekimus, organizuoti  

įsivertinimą, aptarti tolesnį mokymąsi. 

43.1.10. Mokinys privalo parašyti visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius  
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darbus.  

43.1.11.  Nerašius kontrolinio darbo ir pateikus gydytojo ar tėvų pateisinimą atsiskaitymo  

laiką mokinys derina su mokytoju. 

43.1.12.  Mokiniai praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti  

per dvi savaites nuo atvykimo (po ligos, laidotuvių, sportinių varžybų ar pan.) dienos į mokyklą.  

43.1.13.  Mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties, mokytojas  

turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio atvykimo į mokyklą dieną.  

43.1.14.  Mokiniui neatvykusiam į pakartotinį kontrolinio darbo atsiskaitymą, ir  

nepateisinus praleistos pamokos, įrašomas vienetas. 

43.1.15.  Mokiniui ilgai sergant ir pateikus gydytojo pažymą trimestro kontrolinio darbo  

atsiskaitymą rekomenduojama nukelti į kitą trimestrą, jei mokiniui sugrįžus į mokyklą liko mažiau 

nei savaitė iki trimestro pabaigos.  

43.1.16.  Kontrolinio darbo įvertinimai surašomi dienyne stulpeliu (kontrolinio darbo  

rašymo data turi sutapti su pamokos turinio data), o jei buvo “n”, atsiskaityto kontrolinio pažymį 

rašyti iškart už “n”.  

43.1.17.  Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų  

kontrolinis darbas neorganizuojamas.  

43.1.18.  Paskutinę trimestro savaitę kontrolinių darbų rekomenduojama nerašyti.  

43.2. Apklausa raštu: 

43.2.1.  Darbas raštu, trunkąs mažiau nei 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš 1- 2 

pamokų medžiagos. 

43.2.2.  Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę.  

43.2.3.  Rezultatai įrašomi į dienyną.  

43.2.4.  Mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo.  

43.2.5.  Iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami.  

43.3. Savarankiškas darbas: 

43.3.1. Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama.  

43.3.2. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai 

išdėstytų temų.  

43.3.3. Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine 

medžiaga.  

43.3.4. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai).  

43.3.5. Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau kaip per 

savaitę.  

43.3.6.  Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną.  

43.3.7. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina ( nebent būtų 

reikalingos tam tikros priemonės: žinynai, žodynai ir kt.).  

43.4. Apklausa žodžiu: 

43.4.1.  Apie apklausą būtina pranešti prieš 1 pamoką.  

43.4.2.  Praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką kviesti atsakinėti 

ir vertinti.  

43.4.3.  Apklausos rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į dienyną tą pačią pamoką.  

 

43.5. Laboratoriniai darbai ir praktikos darbai : 

43.5.1. Tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi teoriškai 

ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai.  

43.5.2. Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką. 

43.5.3. Laboratorinio (praktinio) darbo rezultatai paskelbiami per savaitę.  

43.5.4. Pažymys įrašomas į dienyną.  

43.5.5. Mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo.  
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43.5.6. Praktiniai (laboratoriniai) darbai atliekami nepriklausomai nuo to, kiek rašoma 

kontrolinių, rašomųjų darbų.  

43.6. Trumpalaikiai projektiniai darbai : 

43.6.1. Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti.  

43.6.2. Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

43.6.3. Trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2 – 3 mokinius.  

43.6.4. Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų:  

1) už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą;  

2) už darbo pristatymą;  

3) už darbo estetiškumą;  

4) už atsakymus į papildomus 2-3 klausimus iš temos, pateiktus mokytojo ar 

mokinių.  

43.6.5. Kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu ir vedamas aritmetinis 

vidurkis.  

43.6.6. Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto pristatymo dieną. 

43.7. Namų darbai: 

43.7.1. Namų darbų tikslas – įtvirtinti pamokose įgytas žinias ir lavinti savarankiško 

mokymosi įgūdžius. 

43.7.2. Atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami. Namų darbų skyrimą klasėje 

dėstantys mokytojai derina tarpusavyje. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami. Mokiniams 

skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip: 

3-4 klasių – 1 val.; 

5-6 klasių – 1.5 val.; 

7-8 klasių – 2 val.;  

43.7.3. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

43.7.4. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Pradinių 

klasių mokiniams, kuriems sunku atlikti namų darbus vieniems, rekomenduojama lankyti pailgintos 

darbo dienos grupes. Mokytojai įpareigoti pamokų metu parengti mokinius namų darbų atlikimui, 

pamokų metu ieškoti ir taikyti naujus ugdymo metodus. Tėvų pareiga sudaryti vaikui sveikas ir 

saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas, bendrauti su mokyklos mokytojais, vadovais, kitais 

specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę pagalbą, 

sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymo(-si) klausimus. 

43.7.5. Tėvams pageidaujant, mokytojas individualiai konsultuoja tėvus ir teikia 

rekomendacijas, kaip tėvai galėtų padėti vaikams mokantis ir atliekant namų darbus. 

44. Olimpiadų organizavimas: 

44.1. Dalyko mokytojas (mokytojai) paskelbia olimpiados datą, laiką ir numato renginio 

trukmę. 

44.2. Olimpiadą organizuojantis mokytojas (mokytojai) rengia medžiagą, ją aptaria 

metodikos grupėse ir teikia direktoriui tvirtinti. 

44.3. Mokyklos direktoriui pateikiamas olimpiadoje dalyvaujančių mokinių sąrašas. 

44.4. Olimpiadą organizuojantis mokytojas (mokytojai) numato ir paruošia patalpą 

(patalpas) renginiui. 

44.5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui koreguoja pamokų tvarkaraštį, sudaro sąlygas 

olimpiados organizavimui. 

44.6. Olimpiados metu mokinių darbą organizuoja ir stebi dalykų mokytojai bei 

administracijos atstovai. 

44.7. Olimpiadiniai darbai rašomi specialiai paruoštuose lapuose. 

44.8. Renginio pabaigoje mokytojas surenka lapus ir pateikia vertinimui. 

44.9. Darbus tikrina ir vertina olimpiadą organizavę dėstomo dalyko mokytojai. 

44.10. Rezultatai skelbiami ne vėliau 5 dienų.  
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44.11. Nugalėtojai apdovanojami Padėkos raštais ir įgyja galimybę atstovauti mokyklai 

miesto olimpiadose. 

45. Neformaliojo ugdymo organizavimas: 

45.1. Mokslo metų pabaigoje gegužės mėn. mokykloje organizuojamas veikusių per metus 

būrelių veiklos pristatymas ir mokinių apklausa dėl būrelių pasirinkimo kitais mokslo metais. 

45.2. Analizuojamos neformaliojo ugdymo galimybės, problemos, apklausos rezultatai, 

formuluojami tikslai ir atsižvelgus į prioritetus, numatoma veikla kitiems mokslo metams. 

45.3. Mokytojai pristato mokyklos direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už neformalųjį 

ugdymą, preliminarius prašymus, nurodydami kokius būrelius ir kiek valandų jie norėtų turėti. Apie 

būrelių skaičių ir jų tikslingumą pagal pateiktus prašymus sprendžia direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. 

45.4. Jei mokytojų siūlomi būreliai tenkina mokinių poreikius iki birželio 20 d. mokytojai:  

45.4.1. pateikia prašymą vesti būrelį; 

45.4.2. pateikia būrelio programos projektą su trumpu veiklos aprašymu ( anotacija), būrelio 

tikslus, uždavinius, valandų skaičių, mokinių amžių, siekiamą rezultatą. 

45.5. Naujais mokslo metais, mokytojai, norintys vesti būrelį: 

45.5.1. iki rugsėjo 10 d. supažindina mokinius su būrelių programomis; 

45.5.2. iki rugsėjo 15 d. teikia direktoriui tvirtinti neformaliojo ugdymo programas; 

45.5.3. surenka mokinių, norinčių dalyvauti būrelio veikloje prašymus. 

45.6. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai prasideda rugsėjo mėnesį, esant lėšoms, jei: 

45.6.1. sutvarkyta dokumentacija ( prašymas, būrelio programa, tėvų sustikimai); 

45.6.2. būrelio sąraše mokinių yra ne mažiau negu steigėjo patvirtintas skaičius.  

45.7. Apie savo darbo laiką ir vietą būrelio vadovas informuoja direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui ir mokinius. 

45.8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sudaro neformaliojo ugdymo užsiėmimų 

tvarkaraštį.  

45.9. Būrelio vadovas pildo neformaliojo ugdymo dienyną. 

45.10. Būrelio vadovas užtikrina mokinių saugumą neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu.  

45.11. Į būrelio užsiėmimą gali neatvykti mokinys, turintis pateisinamą priežastį. 

45.12. Būrelis ne rečiau kaip 1 kartą per metus (gegužės mėn.) atsiskaito mokyklos 

bendruomenei (tėvams) už nuveiktą darbą (paroda, kompiuterinė laikmena, varžybos, turnyras, 

konkursas, koncertas, renginys, eksperimentas, projektas, išvyka ir kt.) 

45.13. Neformaliojo ugdymo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į klasių komplektų 

skaičių, užsiėmimų tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas. 

45.14. Būrelio vadovui, nesilaikančiam neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos, kitais 

mokslo metais neskiriamos valandos būreliui organizuoti.  

46. Teminių planų rengimas ir tvirtinimas: 

46.1. Mokomųjų dalykų teminiai planai svarstomi metodinėse grupėse ir suderinami su 

pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 15 d.  

46.2. Neformaliojo ugdymo programos svarstomos metodinėse grupėse ir su mokinių 

sąrašais bei prašymais pateikiamos direktoriui tvirtinti iki rugsėjo 15 d. 

46.3. Klasių auklėtojų veiklos planai aptariami su auklėjamųjų klasių mokiniais ir 

pateikiami direktoriaus pavaduotojui iki rugsėjo 15 d 

46.4. Metodinių grupių veiklos planai aptariami metodinėse grupėse ir pateikiami direktoriui 

iki rugsėjo 15 d. 

46.5. Specialių poreikių mokinių ugdymo programas mokytojai aptaria kiekvieno trimestro 

pradžioje specialiojo ugdymo komisijos posėdyje, kuriose jos yra suderinamos. 

46.6. Mokinių, kuriems namų mokymas skiriamas visiems mokslo metams, dalykų teminius 

planus mokytojai suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 15 d. 
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46.7. Mokinių, kuriems namų mokymas skiriamas mokslo metų bėgyje, dalykų teminius 

planus mokytojai suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui per 5 darbo dienas po direktoriaus 

įsakymo dėl namų mokymo skyrimo. 

47. Mokinių maitinimas: 

47.1. Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams pavalgyti. Mokinių elgesį valgykloje 

reglamentuoja “Mokinių elgesio taisyklės”. 

47.2. Mokiniai maitinami mokyklos valgykloje.  

47.3. Pradinių klasių mokinių arbatos pertraukėlių tvarkaraštis: 

9.00 val. – 1A; 1B; 

9.15 val. – 1C; 1D; 

9.35 val. – 2A; 2B; 2C; 

9.50 val. – 3A; 3B; 3C; 

10.30 val. – 4A; 4B; 4C; 4D. 

47.4. Prailgintos dienos grupėse pradinių klasių mokiniai pietauja nuo 12.00 val. iki      

13.30 val. 

47.5. V-VI klasių mokiniai pietauja po trijų pamokų. 

47.6. VII-VIII klasių mokiniai pietauja po keturių pamokų. 

47.7. Aplinkinių įstaigų darbuotojai pietauja nuo 13.00 val. iki 14.00 val.   

47.8. Mokiniai, kuriems reikalingas gydytojo skirtas dietinis maitinimas, privalo pranešti 

apie tai klasės auklėtojui, kuris informuoja valgyklos vedėją, kuri suderina dietinį valgiaraštį. 

48. Budėjimo organizavimas pertraukų metu: 

48.1. Tvarkai mokykloje palaikyti organizuojamas mokytojų budėjimas pagal tvarkaraštį, 

kurį parengia socialinis pedagogas ir kurį tvirtina mokyklos direktorius. 

48.2. Mokykloje budi mokytojai, padeda budinti klasė.  

48.3. Mokytojui budėjimui skiriama 1 diena per savaitę.  

48.4. Budintis mokytojas: 

48.4.1. budi poste pagal budėjimo tvarkaraštį, kurį sudaro socialinis pedagogas ir tvirtina 

mokyklos direktorius; 

48.4.2. budėjimo poste stebi mokinių elgesį, drausmę, drausmina bet kokį mokinių 

stumdymąsi, lakstymą, patalpų teršimą ar niokojimą; 

48.4.3.  atsako už tvarką, saugumą ir drausmę budėjimo vietoje. 

48.4.4. įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat praneša direktoriui ar direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, (jei reikia) bendruomenės slaugytojai ir pasirūpina, kad būtų suteikta 

pirmoji medicininė pagalba; 

48.4.5. susitaria su budėjimą prižiūrinčiu administratoriumi dėl pavadavimo (jei kurią nors 

pertrauką yra užimti);  

48.4.6. iš anksto praneša apie savo neatvykimą į darbą ir direktoriaus pavaduotojas 

organizuoja pakeitimus budėjimo grafike; 

48.4.7. esant svarbiai priežasčiai pasikeičia budėjimo dieną (suderinę su administracija). 

48.4.8. įspėja nedrausmingus mokinius. 

49. Mokinių renginių, diskotekų organizavimas: 

49.1. Mokyklos renginiai organizuojami pagal metinį renginių planą ir renginio programą. 

49.2. Klasių renginiai organizuojami tik iš anksto (mažiausiai prieš dvi dienas)  suderinus 

vietą ir laiką su administracija. 

49.3. Mokyklos renginiuose gali dalyvauti tik besimokantys mokykloje mokiniai. 

49.4. Mokyklos renginiuose mokytojai budi pagal iš anksto sudarytą, su mokytojai suderintą 

ir mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką.  

49.5. Budintis mokytojas: 

49.5.1. užtikrina tvarką mokyklos patalpose; 

49.5.2. garantuoja mokinių saugumą renginio metu; 

49.5.3. reikalauja mokinio elgesio taisyklių laikymosi; 
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49.5.4. aptikęs renginio metu rūkančius ar išgėrusius mokinius, nedelsiant apie tai praneša 

tėvams ir (ar) policijai; 

49.5.5. nutraukia renginį, jeigu mokiniai nevykdo teisėtų budinčiųjų reikalavimų; 

49.5.6. pateikia informaciją administracijai apie praėjusį renginį. 

49.6. Budintieji mokytojai pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei atveju privalo informuoti 

mokyklos direktorių, iškviesti gaisrinę, policiją ir greitąją medicinos pagalbą. 

49.7. Prasidėjus renginiui, įeiti į mokyklą draudžiama. Renginio metu, mokyklos durys 

uždaromos ir atidaromos tik norintiems išeiti. Renginio dalyviai gali naudotis mokinių tualetu ir 

rūbine. 

49.8. Nusižengę mokiniai svarstomi mokinių taryboje, prevencinės darbo grupės 

susirinkime, direkciniame posėdyje, kurių nutarimu gali netekti teisės dalyvauti mokyklos 

renginiuose nuo vieno mėneso iki pusės metų. 

49.9. Mokytojai atsako už mokinių saugumą mokyklos renginių metu.  

50. Priemonės, padedančios užtikrinti geresnį mokinių lankomumą, pažangumą, 

drausmę: 

50.1. Lankomumas: 

50.1.1. Klasės auklėtojas iki kiekvieno mėnesio 5 d. turi užpildyti praėjusio mėnesio 

mokinių praleistų pamokų suvestinę, pateikti ją socialiniam pedagogui. 

50.1.2. Auklėtojas nuolatos turi sekti mokinių pamokų lankomumą ir apie nelankančius 

mokinius informuoti tėvus bei mokyklos socialinį pedagogą. 

50.1.3. Mokyklos socialinis pedagogas privalo susisiekti su nelankančiu pamokų mokiniu ir 

jo tėvais ir išsiaiškinti nelankymo priežastį.  

50.1.4. Jeigu mokinys ir toliau nelanko mokyklos ir praleidinėja pamokas be pateisinamos 

priežasties, jis kartu su tėvais klasės vadovo teikimu socialiniam pedagogui yra kviečiamas į 

mokyklos prevencinės darbo grupės posėdį, kuriame bus ieškoma būdų šiai problemai išspręsti. 

50.1.5. Po prevencinės darbo grupės posėdžio mėnesį toliau stebimas svarstyto mokinio 

lankomumas ir  vertinami lankomumo rezultatai. 

50.1.6. Jeigu mokinio lankomumas negerėja, jis yra kviečiamas į mokyklos Direkcinį 

posėdį.     

50.2. Pažangumas ir drausmė: 

50.2.1. Klasės vadovas turi stebėti savo auklėtinių mokymosi rezultatus, elgesį pamokų ir 

pertraukų metu ir  apie nepažangius bei nedrausmingus  mokinius informuoti tėvus ir mokyklos 

socialinį pedagogą. 

50.2.2. Mokyklos socialinis pedagogas turi bendradarbiauti su pačiu mokiniu ir jo tėvais, 

bandyti išsiaiškinti nepatenkinamų rezultatų  ir nedrausmingo elgesio priežastis ir suteikti mokiniui 

reikiamą pagalbą, padėti mokiniui tarpininkaujant su dalyko mokytoju. 

50.2.3. Jeigu mokinys turi daug neigiamų pažymių, mokinio elgesys neatitinka mokyklos 

mokinio elgesio taisyklių, jis kartu su tėvais klasės vadovo teikimu socialiniam pedagogui yra 

kviečiamas į mokyklos prevencinės darbo grupės posėdį, kuriame bus bandoma išsiaiškinti ir 

išspręsti blogų mokymosi rezultatų ir nedrausmingo elgesio problemas. 

50.2.4.  Po prevencinės darbo grupės posėdžio mėnesį toliau stebimi svarstyto mokinio 

pažangumas ir drausmė. 

50.2.5. Dalykų mokytojai, likus mėnesiui iki trimestro pabaigos, išveda signalinius 

trimestrus tiems mokiniams, kuriems tuo metu “išeina” nepatenkinami pažymiai (2; 3) arba tiems, 

kurie gali būti neatestuoti. Klasės auklėtojas SMS žinute, telefono skambučiu ar įrašu 

elektroniniame dienyne informuoja apie tai mokinio tėvus. Likus trims savaitėms iki trimestro 

pabaigos, organizuojama “Tėvų diena”. Apie “Tėvų dienos” datą klasės auklėtojas praneša tėvams 

SMS žinute, telefono skambučiu ar įrašu elektroniniame dienyne. 

50.2.6. Jeigu mokinio mokymosi rezultatai ir elgesys negerėja, jis yra kviečiamas į 

mokyklos Direkcinį posėdį. 

50.2.7. Mokyklos prevencinės grupės posėdžiai vyksta trimestro viduryje. 
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50.2.8. Mokyklos Direkcinis posėdis vyksta likus dviems savaitėms iki trimestro pabaigos. 

50.2.9. Klasių auklėtojai nuolat stebi mokinių tėvų prisijungimo prie elektroninio dienyno 

dažnumą. Kartą per mėnesį klasių auklėtojai informuoja socialinį pedagogą apie tėvus, kurie nestebi 

savo vaikų mokymosi rezultatų ir elgesio mokyklos elektroniniame dienyne. Socialinis pedagogas 

informuoja apie tai tėvus. Esant reikalui, kviečiamas mokyklos Direkcinis posėdis. 

 

IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS IŠ DARBO 

 

51. Darbuotojai priimami ir atleidžiami vadovaujantis LR Darbo kodeksu, kitais darbo 

santykius reguliuojančiais įstatymais ir norminiais aktais. 

52. Į kvalifikuotą darbo vietą priimami darbuotojai, turintys atitinkamo išsilavinimo 

specialybę, pateikę tai įrodantį dokumentą. 

53. Naujai priimami darbuotojai pateikia pažymas apie sveikatos būklę. 

54. Jei į laisvą vietą yra daugiau nei vienas pretendentas, profesinį tinkamumą įvertina 

administracija pagal šiuos kriterijus: 

54.1. išsilavinimas (jei to reikalauja pareigybės aprašymas); 

54.2. kvalifikacija; 

54.3. patirtis (jei to reikalauja darbo pobūdis); 

54.4. rekomendacijos (esant reikalui). 

55. Mokytojų ir personalo priėmimo ir atleidimo tvarka: 

55.1. mokyklos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo savo įstaigos darbuotojus; 

55.2. mokyklos direktorius neturi teisės atsisakyti priimti į darbą mokytojus bei kitus 

darbuotojus - toliau darbuotojus - dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, politinių ar religinių 

įsitikinimų bei kitų aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis žmogaus savybėmis; 

55.3. darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas nustatytos formos rašytine darbo sutartimi. 

Ją pildo ir pasirašo mokyklos direktorius ir priimamas į darbą asmuo;  

55.4. naujai priimtam darbuotojui išduodamas darbo pažymėjimas, kuris galioja iki darbo 

sutarties nutraukimo; 

55.5. kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. 

Priimami į darbą darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos 

darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami mokyklos vidaus tvarkai, o mokyklos direktorius 

įsipareigoja mokėti darbuotojams sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas 

darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu; 

55.6. darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo darbo apimtį, 

sudėtingumą, pagal jų išsilavinimą, darbo stažą bei kitus LR įstatymuose nustatytus kriterijus. Šalys 

negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogintų darbuotojo padėtį palyginus su ta, kurią 

nustato LR įstatymai; 

55.7. mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) gali keistis dėl objektyvių 

priežasčių (sumažėjus klasių komplektams ar pasikeitus ugdymo planui) arba abipusiu mokytojo ir 

mokyklos vadovų susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą; 

55.8. darbuotojai pasirašytinai supažindinami su darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos 

nuostatais, pareigybės aprašymu ir kitais susijusiais su jų darbu dokumentais, instruktažais.  

55.9. naujai priimto darbuotojo sveikatos ir darbo saugos periodinį ir darbo vietoje 

instruktažus veda mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

55.10. darbuotojai neturi teisės be mokyklos vadovų žinios pavesti atlikti savo darbą kitiems 

asmenims; 

55.11. mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui ir ūkiui – (toliau mokyklos vadovai) ir 

mokytojai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

56. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas perduoda jam priklausantį inventorių, mokymo 

priemones, sutvarko jam priklausančius dokumentus, grąžina darbuotojo pažymėjimą. 

57. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas turi pateikti direktorei atsiskaitymo lapelį (2 priedas).  
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V. ATOSTOGOS IR NEDARBO DIENOS 

 

58. Mokslo metų pradžią reglamentuoja ugdymo planas. 

59. Mokslo metai baigiami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą ugdymo planą.  

Mokiniams skiriamos atostogos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą tiems mokslo 

metams ugdymo planą: rudens, žiemos (Šv. Kalėdų), pavasario (Šv. Velykų), vasaros.  

60. Mokytojams ir aptarnaujančiam personalui eilinės atostogos suteikiamos vasaros metu 

pagal iš anksto parengtą grafiką arba atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei mokyklos galimybes. 

Išimties tvarka, esant svarbiai situacijai, nemokamos atostogos darbuotojams teikiamos mokslo 

metų eigoje pagal LR Darbo kodeksą. 

61. Nedarbo dienos mokiniams - šeštadieniai, sekmadieniai ir Vyriausybės numatytos 

ugdymo plane šventinės dienos, atostogos. Nedarbo dienos visiems mokyklos darbuotojams, 

išskyrus sargams, kurie dirba pagal slenkantį darbo grafiką, šeštadieniai ir sekmadieniai, 

Vyriausybės numatytos skelbiamos nedarbo dienos, mokytojo asmeninės (apmokamos ir 

neapmokamos) atostogos. 

62. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, 

vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ugdymo planu kiekvieniems mokslo 

metams. Mokyklos ugdymo planą aptaria ir derina Mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius. 

63. Mokykla dirba pagal penkiadienį darbo organizavimo būdą, mokslo metus skirsto 

pusmečiais arba trimestrais, kaip nustato Mokyklos taryba. 

 

VI. DARBO UŽMOKESTIS 

 

64. Darbo užmokestis mokytojams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį. 

65. Visų kategorijų darbuotojams, mokyklos direktoriaus įsakymu, gali būti mokamos 

premijos ir priemokos už įvairių papildomų darbų atlikimą. 

 

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

66. Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat 

už kitus darbo rezultatus darbuotojas gali būti skatinamas (pareikšta padėka, apdovanotas dovana, 

premijuotas, pirmumo teise pasiųstas tobulintis ir kt.). 

67. Už darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, netinkamą pavestų pareigų vykdymą dėl 

darbuotojo kaltės, darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis (pastaba, papeikimu, 

atleidimu iš darbo). 

68. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, mokyklos direktorius turi raštu pareikalauti, kad 

darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per mokyklos direktoriaus 

nustatytą terminą, be svarbių priežasčių, darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą 

galima skirti ir be pasiaiškinimo. 

69. Atleidimas iš darbo, kaip drausminė nuobauda, darbuotojui skiriama, kai darbuotojas 

nerūpestingai atliko darbo pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per 

paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos arba jis kitaip šiurkščiai 

nusižengė darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. 

70. Vadovaujantis LR Darbo kodeksu, šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma: 

70.1. neleistinas elgesys su moksleiviais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai 

pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 

70.2. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos 

taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis; 

70.3. pasinaudojimas pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims 

arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas; 
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70.4. moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie 

bendradarbių, pavaldinių ar interesantų; 

70.5. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo 

tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas; 

70.6. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto 

atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon 

ar administracinėn atsakomybėn; 

70.7. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar 

toksinių medžiagų; 

70.8. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą); 

70.9. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi; 

70.10. kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. 

71. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, 

mokyklos direktorius tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio. 

72. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei 

paskyrus drausminę nuobaudą, darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda 

gali būti skiriama pakartotinai. 

73. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui 

nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų. 

74. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima 

panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo laikui. 

 

VIII. MOKYKLOS PERSONALO DARBO TVARKA 

 

75. Mokytojas: 

75.1. Savo darbe vadovaujasi mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, mokytojų pareigybės 

aprašymu, saugos darbe instrukcijomis. 

75.2. Atsako už materialines vertybes, esančias kabinete, kuriame dirba. 

75.3. Nevėluodamas atvyksta į darbą. 

75.4. Laiku pradeda ir baigia pamokas. 

75.5. Dėl svarbios priežasties negalėdamas atvykti į pamokas, praneša mokyklos vadovams 

iš anksto, kraštutiniu atveju - tą pačią dieną prieš pamokas, ne vėliau kaip 30 min. prieš savo 

pamokos pradžią. Neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties, pamokos praleidimas ar 

pavėlavimas į pamoką laikomas darbo tvarkos pažeidimu. 

75.6. Praleidęs pamokas, mokytojas parašo direktoriui pasiaiškinimą (jei nėra nedarbingumo 

lapelio). 

75.7. Priemones, reikalingas pamokai, pasiruošia iš anksto. 

75.8. Po skambučio nedelsdamas paima klasės dienyną ir eina į pamokas. Gaišti pamokos 

laiko be direktoriaus leidimo negalima. 

75.9. Norėdamas išvykti dėl asmeninių priežasčių, raštu kreipiasi į mokyklos direktorių ir 

padeda organizuoti savo pamokų pavadavimą.  

75.10. Išeidamas atostogauti turi: 

75.10.1. atsiskaityti su bibliotekininku; 

75.10.2. direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 

75.10.3. sutvarkyti jam priklausančius mokyklos dokumentus;  

75.10.4. už tvarkingą kabinetą ir jame esančias mokymo priemones bei materialines 

vertybes atsiskaityti su pavaduotoju ūkio reikalams. 

75.11. Sugrįžęs iš atostogų privalo apie tai pranešti mokyklos vadovams. 

75.12. Mokinių atostogų metu atlieka kitus pavestus darbus, reikalingus mokyklai. 
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75.13. Vykdo administracijos nurodymus, Mokytojų tarybos posėdžių nutarimus, direkcinių 

pasitarimų rekomendacijas, dalyvauja mokyklos visuotiniuose, informaciniuose susirinkimuose, 

Mokytojų tarybos posėdžiuose ir kituose pasitarimuose ir atlieka sulygtus kitus papildomus darbus.  

75.14. Prasidėjus mokslo metams privalo supažindinti mokinius su dalyko reikalavimais, 

klasės auklėtojas ir soc. pedagogas - su mokinių elgesio taisyklėmis. 

75.15. Pamoką veda švarioje ir tvarkingoje klasėje/kabinete, neužgriozdina kabineto 

nereikalingais baldais, nenaudojama pasenusia metodine medžiaga, kitais ugdymo procesui 

nereikalingais daiktais ar priemonėmis. Klasėje gali būti minimalus (2-3) vazoninių gėlių kiekis. 

Gėlės turi būti prižiūrėtos, pasodintos į estetiškus vazonus. Klasėje negali būti džiovintų augalų ir 

kitų priemonių, galinčių sukelti mokiniams alergiją.  

75.16. Užtikrina tvarką ir drausmę pamokoje. 

75.17. Klasėje reikalauja: 

75.17.1. taisyklingo sėdėjimo; 

75.17.2. kad nebūtų gadinamas mokyklos inventorius; 

75.17.3. kad būtų saugomi vadovėliai; 

75.17.4. kad ant stalų būtų sudėtos tik pamokai reikalingos priemonės (vadovėliai, 

sąsiuviniai, rašikliai ir kt.). 

75.18. Po skambučio, pasibaigus pamokai: 

75.18.1. išleidžia iš klasės mokinius, kuriems baigėsi pamoka ir įleidžia į klasę mokinius, 

kuriems bus kita pamoka. Mokiniams pasidėjus kuprines, mokytojas užrakina klasę. Pertraukų metu 

palikti mokinius klasėje draudžiama; 

75.18.2. privalo neleisti mokiniams į pamokas eiti su striukėmis ir kepurėmis. 

75.19. Saugo mokyklos turtą, atsako už jo saugumą ugdymo proceso metu. 

75.20. Užtikrina, kad chemijos, fizikos, technologijų, informacinių technologijų kabinetuose 

ir sporto salėje būtų iškabintos saugaus elgesio kabinete taisyklės ir jų laikomasi. Mokiniai su 

taisyklėmis supažindinami pasirašytinai klasės ir neformaliojo ugdymo dienynuose.  

75.21. Nepalieka mokinių vienų pamokos metu. Prireikus išeiti iš pamokos, gretimoje 

klasėje dirbantis mokytojas prižiūri paliktus mokinius. 

75.22. Iš pamokų išleisti mokinius anksčiau skambučio draudžiama. Tik klasių valandėlės, 

susirinkimai gali trukti nepilną pamoką. Tokiais atvejais klasės auklėtojas prižiūri, kad mokiniai 

išeitų tvarkingai, be triukšmo. Negalima mokinių išvaryti iš pamokų. 

75.23. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas ar klasės auklėtojas privalo mokiniui 

suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir toliau vadovautis „Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, 

registravimo ir apskaitos nuostatais“. 

75.24. Pastebėjęs pamokų metu susirgusį mokinį, mokytojas nukreipia jį į mokyklos 

medicinos punktą: telefonu informuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, budintį 

pavaduotoją (raštinės vedėją). Esant reikalui, mokytojas palydi mokinį iki visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto arba budinčio pavaduotojo (raštinės); tuo metu paliktus klasėje mokinius 

prižiūri gretimoje klasėje dirbantis mokytojas.  

75.25. Neleidžia į pamokas pašalinių asmenų be mokyklos vadovų leidimo. Savo 

asmeninius ir nesusijusius su pamoka reikalus tvarko ne pamokų metu. 

75.26. Dirba su visais klasėje esančiais mokiniais. Dėl mokinio nedrausmingumo mokytojas 

kreipiasi į klasės auklėtoją, soc. pedagogą, ypatingu atveju - į administraciją. Neleidžia mokiniams 

išeiti iš pamokos dar jai nepasibaigus, išskyrus atvejus, kai tėvai pateikia prašymą raštu. 

75.27. Žymi klasės ir elektroniniame dienyne neatvykusius ar pavėlavusius į pamoką 

mokinius. 

75.28. Jeigu reikia išleisti mokinius iš pamokų organizuojant ar vykstant į sporto varžybas, 

renginius, suinteresuotas mokytojas suderina su mokyklos direktoriumi, paduoda klasės auklėtojui 

šių mokinių sąrašą su savo parašu, tuo pateisindamas jų praleistas pamokas. 
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75.29. Dienynas – valstybinis dokumentas, kurį tvarko ir pildo, vadovaudamasis 

paaiškinimais ir Mokytojų tarybos posėdžių nutarimais, tik mokytojas. Dienyną net trumpam 

patikėti mokiniams draudžiama. 

75.30. Dienynai laikomi mokytojų kambaryje jiems skirtoje vietoje. Neštis į namus, palikti 

jį kabinete draudžiama. Mokytojas eina į pamokas tik su dienynu, po pamokos atneša dienyną į 

mokytojų kambarį ir palieka jam skirtoje vietoje. Mokytojai, neturintys pamokoje dienyno, jį pildo 

tą pačią dieną pertraukų metu arba po pamokų mokytojų kambaryje. Elektroninis dienynas 

pildomas kiekvieną dieną (mažiausiai vieną kartą per savaitę). 

75.31. Draudžiama pačiam, nesuderinus su mokyklos vadovais, keisti pamokų tvarkaraštį 

arba vienam mokytojui pavaduoti kitą. 

75.32. Budi mokykloje pertraukų metu ir mokyklos renginių metu pagal sudarytą grafiką; 

laikydamasis nustatytos tvarkos. 

75.33. Dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis bei Išsilavinimo 

standartais, rengia metinius teminius, auklėjamuosius ir neformaliojo ugdymo planus, kuriuos, 

aptarę metodikos grupėse, iki rugsėjo 15 d. suderina su mokyklos vadovais. 

75.34. Visada turi būti pasiruošęs pamokai, neformaliojo ugdymo užsiėmimui, turėti 

pamokų ir teminius planus. 

75.35. Laikosi raštvedybos reikalavimų ir reikalauja iš mokinių rašto kultūros. 

75.36. Ruošia mokinius mokyklos, miesto, zoninėms, respublikinėms olimpiadoms, 

varžyboms, parodoms, konkursams. 

75.37. Reguliariai tikrina mokinių žinias, jas vertina. Jei mokinys gauna nepatenkinamą 

pažymį, pagal galimybę leidžia jam taisytis.  

75.38. Vertindamas žinias, atkreipia dėmesį į mokinio pastangas. 

75.39. Turėdamas vieną savaitinę pamoką, trimestro ir metinį įvertinimą veda mažiausiai iš 

trijų pažymių. Trimestro įvertinimą veda taikydamas matematines aritmetinio vidurkio ir skaičių 

apvalinimo taisykles. 

75.40. Kontrolinių darbų datas suderina pagal kontrolinių darbų skyrimo grafiką ir praneša 

mokiniams iš anksto. Kontrolinius darbus grąžina ne vėliau kaip po 5 darbo dienų, didesnės 

apimties rašto darbus – po 12 dienų. 

75.41. Praneša klasės auklėtojui apie mokinių mokymąsi, drausmę, lankomumą. 

75.42. Vykdo narkotinių medžiagų ir kvaišalų prevencinį darbą. Mokyklos teritorijoje 

nerūko ir nevartoja alkoholinių gėrimų. 

75.43. Visus renginius, vykstančius ne mokyklos teritorijoje, organizuoja vadovaudamasis 

„Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“ (patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2005-

03-01 įsakymu Nr. ISAK-330), paruošia reikalingus dokumentus pagal ekskursijų ir turistinių žygių 

organizavimo tvarką (3 priedas). Jo išvykimas su mokiniais įforminamas direktoriaus įsakymu. 

75.44. Mokinių poilsio vakarų, diskotekų metu, be organizatorių, budi paskirti mokytojai. 

Renginiuose, kuriuose dalyvauja atskirų klasių mokinių grupės, dalyvauja ir tų klasių auklėtojai. 

Mokyklos masinių renginių metu dalyvauja visi mokyklos mokytojai. 

75.45. Poilsio vakarus ir visus renginius, skirtus mokiniams, baigia iki 21 val.  

75.46. Mokytojas laisvą nuo pamokų dieną naudoja savo nuožiūra. Tačiau dalyvavimas 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose mokytojui privalomas. Jei negali 

dalyvauti, iš anksto praneša mokyklos direktoriui. 

75.47. Mokytojų tarybos posėdžiuose ar kituose renginiuose mokytojas aktyviai dalyvauja ir 

laikosi etikos reikalavimų. 

75.48. Kiekvienas mokytojas privalo kasdien susipažinti su mokytojų kambaryje esančiais 

skelbimų lentoje iškabintais skelbimais arba pranešimais. 

75.49. Į mokyklą ateinantis mokytojas laikosi bendrųjų asmens higienos ir estetikos 

reikalavimų. 

76. Klasės auklėtojas: 
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76.1. Laisvai renkasi auklėjimo metodus, priemones, kartu su mokiniais planuoja 

auklėjamąjį darbą. 

76.2. Ugdo mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiją, puoselėja dorovę, 

sveiką gyvenseną. 

76.3. Sudaro auklėjamojo darbo planus (remiantis Programų ir teminių planų sudarymo 

principais ir tvarka) ir iki rugsėjo 5 d. teikia kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui tvirtinti. Klasių 

auklėjamojo darbo planus turi klasių auklėtojai, kurie juos tobulina ir keičia atsižvelgdami į 

aplinkybes.  

76.4. Vykdo narkotikų ir kvaišalų naudojimo, nusikalstamumo prevenciją. 

76.5. Palaiko ryšius su mokinių tėvais (globėjais), domisi mokinių socialinėmis gyvenimo 

sąlygomis, sveikata. Reikalui esant gali lankytis mokinio namuose. Esant netinkamoms gyvenimo 

bei mokymosi sąlygoms mokinio namuose, informuoja mokyklos vadovus. 

76.6. Imasi visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam smurtą, prievartą, seksualinį 

ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoja mokyklos socialinį pedagogą, mokyklos 

administraciją Vaikų teisių skyriaus apsaugos tarnybos darbuotojus. 

76.7. Rūpinasi klasės mikroklimatu, padeda spręsti auklėtinių tarpusavio santykių 

problemas. 

76.8. Palaiko ryšius su dalykų mokytojais, koreguoja mokinių ir mokytojų santykius, 

turinčius įtakos ugdymo procesui. 

76.9. Organizuoja klasės valandėles. Organizuoja ir kontroliuoja mokinių dalyvavimą 

mokyklos veikloje ir renginiuose, vykstančiuose už mokyklos ribų. 

76.10. Organizuoja ekskursiją ar turistinį žygį, gavęs direktoriaus leidimą ir vadovaudamasis 

„Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“ (patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2005-

03-01 įsakymu Nr. ISAK-330). Apie ekskursijos organizavimą prieš dvi savaites praneša 

atsakingam pavaduotojui ugdymui. 

76.11. Prieš išvykstant į ekskursijas, žygius klasės auklėtojas praveda instruktažą ir įrašo į 

klasės dienyną, paruošia visus reikalingus dokumentus pagal ekskursijų ir turistinių žygių 

organizavimo tvarką (3 priedas). 

76.12. Dalyvauja mokinių socialinės veiklos organizavime. 

76.13. Praveda klasės mokinių tėvų susirinkimus ne mažiau tris kartus per mokslo metus. 

Kviečia dalyvauti mokinių tėvų susirinkimuose dėstančius mokytojus. 

76.14. Stebi klasės pažangumą ir lankomumą. Apie nedrausmingą ir nepažangų mokinį 

praneša tėvams ar globėjams. Jei tėvai nereaguoja, kreipiasi į mokyklos administraciją. 

76.15. Tvarko klasės dienyną, mokinių asmens bylas pagal nurodytus paaiškinimus. 

Pasibaigus trimestrui, įrašo į asmens bylą mokiniui pareikštus pagyrimus ar nuobaudas. 

76.16. Tėvus/globėjus, nesinaudojančius elektroninio dienyno paslaugomis, du kartus per 

mėnesį informuoja apie mokinio pažangumą ir lankomumą, pasirašytinai pateikdamas lapą su 

mokinio pažymiais ir apie tai telefonu informuodamas mokinio tėvus/globėjus. 

76.17. Po posėdžio per tris darbo dienas supažindina tėvus su trimestro, metiniais, pusmečio 

rezultatais, informuoja nedrausmingo ar blogai besimokančio mokinio tėvus. Jei mokinys 

paliekamas kartoti kurso, šalinamas iš mokyklos ar gavo papildomus darbus, tėvai per tris darbo 

dienas informuojami pasirašytinai. 

76.18. Jei auklėtinis išvyksta iš mokyklos, klasės auklėtojas: 

76.18.1. kontroliuoja mokinio atsiskaitymą su biblioteka, su auklėtoja, raštinės vedėja. 

76.18.2. pateikia raštinės vedėjai mokinio įvertinimus pažymai užpildyti; 

76.18.3. asmens bylą paruošia persiuntimui; 

76.18.4. dienyne pažymi apie mokinio išvykimą. 

76.19. Rūpinasi auklėtinių pamokų lankomumu, reikalauja, kad praleidę pamokas, mokiniai 

pristatytų raštišką tėvų ar gydytojų paaiškinimą.  

76.20. Mokiniui praleidus be priežasties pamokų, nuolat vėluojant kreipiasi į soc. pedagogą, 

kad išsiaiškintų priežastis. 
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76.21. Supažindina mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, tai pažymi klasės dienyne. 

76.22. Kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirašytinai supažindina mokinius su Mokinių 

elgesio taisyklėmis ir nuolat kontroliuoja, kad jų būtų laikomasi. 

76.23. Dalyvauja klasių auklėtojų susirinkimuose.  

76.24. Baigiantis mokslo metams, sutvarko dienyną, į bylą įrašo reikiamus duomenis, 

pažymi mokinio apdovanojimus ir nuobaudas. 

76.25. Visų renginių metu nepalieka auklėtinių vienų ir pasilieka su jais iki renginio 

pabaigos. 

76.26. Pasirašytinai paskirsto auklėtiniams rūbų spinteles, reikalauja, kad mokiniai tinkamai 

jas naudotų: nelaužytų spynelių, nedažytų, nepieštų ant durelių, nekauptų šiukšlių spintelių viduje. 

Kartą per trimestrą auklėtojas kartu su auklėtiniais peržiūri tvarką spintelėse. 

77. Kūno kultūros mokytojas: 

77.1. Mokslo metų pradžioje susipažįsta su mokinių sveikatos būkle, vadovaudamiesi 

mokyklos bendruomenės slaugytojos pateiktomis žiniomis. Esant sveikatos problemoms, stebi 

mokinius, skiria jiems tinkantį fizinį krūvį. 

77.2. Organizuoja mokykloje varžybas, sporto šventes, sveikatingumo dienas, krosus. 

77.3. Dalyvauja su mokiniais miesto varžybose bei sporto renginiuose. 

77.4. Pildo dienynus ir kitą dokumentaciją pagal mokytojams skirtus paaiškinimus. 

77.5. Prižiūri sporto inventorių ir įrengimus, užtikrina jų saugų naudojimą. 

77.6. Prižiūri sporto salę, persirengimo kambarius, tvarką, užtikrina saugumą persirengimo 

kambariuose ir sporto salėje. Rūpinasi drabužių apsauga persirengimo kambariuose (užrakinimas, 

budėjimas). 

77.7. Reikalauja, kad kūno kultūros pamokose mokiniai dalyvautų tik su sportine apranga ir 

sportiniais bateliais. 

77.8. Neturi teisės išleisti iš pamokos mokinių, kurie negali dalyvauti užsiėmimuose. Jie 

privalo stebėti pamoką. 

77.9. Pamoką baigia, kad iki skambučio mokiniai spėtų persirengti. 

78. Neformaliojo ugdymo vadovas: 

78.1. Neformaliojo ugdymo užsiėmimus organizuoja remdamasis „Neformaliojo ugdymo 

organizavimo tvarka“. 

78.2. Sudaro darbo programą (iki rugsėjo mėn. 15 d.), kurią patvirtina direktorius. 

78.3. Tvarko neformaliojo ugdymo dienyną ir laiko jį mokytojų kambaryje tam skirtoje 

vietoje. 

78.4. Užsiėmimus veda pagal direktoriaus patvirtintą neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.  

78.5. Mokslo metų pabaigoje neformaliojo ugdymo vadovas ir būrelio nariai atsiskaito 

mokyklai už savo darbą (parodos, koncertai ir kt.). 

78.6. Užsiėmimų, renginių metu nepalieka vienų mokinių. 

78.7. Atsako už saugų mokinių darbą ir poilsį popamokinėje veikloje. 

79. Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas: 

79.1. Palaiko informaciniame mokyklos centre tvarką, prižiūri, inventorizuoja, įrašo į 

apskaitos knygas, išduoda mokytojams, mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams knygas bei 

leidinius ir kontroliuoja, kad spaudiniai būtų grąžinami laiku. 

79.2. Gerina informacijos vartotojų (mokytojų, mokinių) aptarnavimą, bendrauja su kitomis 

švietimo, informacijos įstaigomis. 

79.3. Planuoja, organizuoja, apibendrina mokyklos informacinio centro darbą, atsiskaito 

direktoriui. 

79.4. Rengia metinę mokyklos informacinio centro ataskaitą, kurią teikia švietimo, sporto ir 

kultūros skyrius. 

79.5. Komplektuoja mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, 

informacinę, mokslo populiariąją metodinę ir grožinę literatūrą. 

79.6. Pildo, tvarko ir saugo mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentaciją. 
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79.7. Rengia naudojimosi biblioteka taisykles. 

79.8. Supažindina mokytojus ir mokinius su bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir naujai 

gautais leidiniais. 

79.9. Užtikrina darbo bibliotekoje drausmę ir rūpinasi fondo apsauga. 

79.10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programą. 

79.11. Dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo laiką. 

79.12. Materialiai atsako už bibliotekos, skaityklos, fondo turtą. 

80. Socialinis pedagogas: 

80.1. Konsultuoja, atlieka įvertinimą, tyrimus ir socialinį švietimą pagal kvalifikaciją ir 

mokyklos poreikius. 

80.2. Vadovaujasi socialinio pedagogo darbą reglamentuojančiais dokumentais. 

80.3. Nuolat kelia kvalifikaciją. 

80.4. Teikia socialinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas mokinių tėvams, mokytojams, 

administracijai. 

80.5. Įformina ir užtikrina gautų tyrimų duomenų konfidencialumą ir saugo juos, kol 

mokinys yra mokykloje. 

80.6. Tvarko darbo dokumentus. 

80.7. Teikia pagalbą klasės auklėtojams, tėvams ir mokiniams. 

80.8. Dirba su sutrikimų ir elgesio problemų turinčiais vaikais individualiai ar grupėse. 

80.9. Vadovaujasi mokyklos darbo tvarka, profesinės veiklos nuostatais ir pareigybės 

aprašymu. 

80.10. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką. 

81. Logopedas: 

81.1. Dirba su vaikais, turinčiais įvairių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 

81.2. Su mokiniais dirba ne pamokų metu. 

81.3. Registruoja logopedinį kabinetą lankančius mokinius logopedo pratybų žurnale, žymi 

jų lankomumą. 

81.4. Organizuoja grupinius užsiėmimus, pogrupinius bei individualius užsiėmimus. 

81.5. Pildo kalbos įvertinimo korteles, sudaro perspektyvinius, kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų šalinimo programas. 

81.6. Bendradarbiauja su sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinių tėvais, ugdančiais 

mokytojais ir kitais specialistais. 

81.7. Dirba ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijoje. 

81.8. Dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo laiką.  

82. Specialusis pedagogas: 

82.1. Dirba su vaikais, turinčiais spec. ugdymosi poreikių. 

82.2. Su mokiniais, turinčiais spec. poreikių dirbama pamokų metu atskirai nuo klasės.  

82.3. Registruoja mokinius žurnale, žymi jų lankomumą. 

82.4. Organizuoja įvairias darbo formas: grupinius užsiėmimus, darbą pogrupiuose bei 

individualius užsiėmimus. 

82.5. Sudaro metinę veiklos programą, trimestrinius planus, suplanuoja konkrečias pratybų 

temas. 

82.6. Palaiko ryšį su mokytojais, dirbančiais su spec. ugdymo poreikių turinčiais vaikais ir 

jų tėvais. 

82.7. Dirba ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijoje. 

82.8. Dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo laiką. 

83. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: 

83.1. Rūpinasi mokinių sveikata, fiksuoja žinias apie mokinių sveikatą pagal medicinos 

pažymas, pateiktas iki rugsėjo 15 d., atskirai inicijuoja ir registruoja savalaikį darbuotojų sveikatos 

patikrinimą. 
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83.2. Analizuoja, vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius, 

aiškina mokiniams, tėvams, mokytojams, kaip saugoti bei stiprinti sveikatą, laiku pastebėti mokinių 

sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo 

metodus. 

83.3. Mokiniams ar kitiems mokyklos darbuotojams susirgus, susižeidus, kitokio nelaimingo 

atsitikimo atveju, suteikia pirmąją medicinos pagalbą. Esant reikalui pasirūpina ligonio pristatymu į 

gydymo įstaigą. 

83.4. Registruoja ligas ir traumas, tvarko sirgimo apskaitą, kontroliuoja maitinimo kokybę, 

budi sportinių renginių metu. 

83.5. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas užpildo klasių dienyno puslapį 

„Žinios apie mokinių sveikatą“. 

83.6. Periodiškai tikrina mokyklos patalpų tvarką ir švarą. 

83.7. Apie dėl ligos atleistus nuo pamokų mokinius nedelsiant informuoja klasės auklėtoją 

arba dalyko mokytoją. 

83.8. Registruoja ir informuoja mokyklos vadovus apie mokykloje įvykusius nelaimingus 

atsitikimus. 

83.9. Analizuoja mokinių sergamumą ir kas pusmetį apie jų sveikatą pateikia 

rekomendacijas klasių auklėtojams ir mokyklos vadovams. 

83.10. Dalyvauja mokinių sveikatingumo ugdyme, bendradarbiauja su visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigomis ir kt. 

83.11. Kontroliuoja higienos normų ir taisyklių laikymąsi mokykloje, mokinių darbo ir 

poilsio režimo organizavimą, jų maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros užsiėmimuose. 

83.12. Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie mokinio sveikatą 

įtraukia į mokinio sveikatos istoriją, tvarko kitą medicininę dokumentaciją. 

83.13. Dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo laiką. 

83.14. Dalyvauja sudarant valgiaraščius valgykloje ir kontroliuoja, kad būtų atsižvelgta į 

receptūrų pavyzdžius, pateiktus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre. 

84. Raštinės vedėja: 

84.1. Tvarko mokyklos raštvedybą ir dokumentaciją pagal naujausius raštvedybos 

reikalavimus. 

84.2. Įformina darbo sutarčių sudarymą ir nutraukimą su mokyklos darbuotojais, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 

84.3. Supažindina naujai pradėjusius dirbti darbuotojus su mokyklos Vidaus tvarkos 

taisyklėmis. 

84.4. Atlieka personalo dokumentacijos tvarkytojos funkcijas. 

84.5. Atsako už dokumentų laikymą ir saugojimą. 

84.6. Tvarko, prižiūri, atsako už archyve saugomus dokumentus ir išduoda reikalaujamų 

dokumentų kopijas interesantams iš archyvo, suderinusi su mokyklos direktoriumi. 

84.7. Paruošia ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su personalo reikalų tvarkymu. 

84.8. Turi įgaliojimus kopijuoti ir tvirtinti dokumentų kopijas. 

85. Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas: 

85.1. Atsako už mokyklos kompiuterinių programų diegimą. 

85.2. Atlieka kompiuterių klasių, mokyklos mokytojų ir administracijos darbuotojų: 

85.2.1. kompiuterių tinklo diegimą; 

85.2.2. generuoja operacines sistemas; 

85.2.3. instaliuoja vartotojo programas; 

85.2.4. testuoja, profilaktiškai tikrina, atlieka kompiuterinės technikos “higieną”; 

85.2.5. įdiegia, prižiūri antivirusines programas; 

85.2.6. paruošia mokyklos kompiuterius darbui; 

85.2.7. atlieka nesudėtingą einamąjį kompiuterinės technikos remontą ir darbus, 

užtikrinančius darbinį kompiuterinės technikos funkcionavimą; 
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85.2.8. numato programinės įrangos, kompiuterinės technikos poreikį, jos įsigijimo 

šaltinius; 

85.2.9. tinkamai tvarko kompiuterinę dokumentaciją. 

85.3. Yra materialiai atsakingas už mokyklos kompiuterinę techniką, programinę įrangą ir 

su tuo susijusią dokumentaciją. 

85.4. Dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo laiką. 

86. Laborantas: 

86.1. Paruošia mokymo priemones laboratoriniams darbams. 

86.2. Sutvarko priemones po laboratorinių darbų. 

86.3. Prižiūri ir tvarko laboratorijas. 

86.4. Prižiūri ir atsako už laboratorijose sandėliuojamų cheminių medžiagų ir elektros 

prietaisų saugumą. 

86.5. Kartu su mokytoju atsako už vaikų saugumą laboratorinių darbų metu. 

86.6. Dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo laiką.  

87. Virtuvės ir valgyklos dabuotojai: 

87.1. Prižiūri švarą ir tvarką virtuvėje bei sandėliuose. 

87.2. Atsako: 

87.2.1. už tinkamą maisto produktų sandėliavimą; 

87.2.2. už tinkamą ir saugų įrengimų eksploatavimą; 

87.2.3. už kokybišką ir standartus atitinkantį maisto patiekalų paruošimą; 

87.2.4. už virtuvėje eksploatuojamų reikmenų švarą ir tvarką; 

87.2.5. už savalaikį, tinkamą dokumentų ir pinigų tvarkymą bei atsiskaitymą buhalterijai;  

87.2.6. už laiku paruoštą maistą, laikantis maisto produktų paruošimo technologijos, 

sanitarijos ir higienos reikalavimų. 

87.3. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką.  

88. Valytoja: 

88.1. Atėjusi į darbą, patikrina jai skirto ploto durų, spynų, jungiklių, langų, sienų, tualetų ir 

t.t. būklę. Informaciją pie sugadintus daiktus, defektus užrašo ūkio daliai skirtame sąsiuvinyje. 

88.2. Laikosi darbo saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, numatytų 

atitinkamomis taisyklėmis ir instrukcijomis. 

88.3. Valo nuo palangių, radiatorių, stendų, spintų, suolų, lubų dulkes, kokybiškai plauna jai 

skirto ploto sienas, duris, grindis, tualetus, kriaukles; vieną kartą metuose nuplauna šviestuvus.  

88.4. Po darbo patikrina, ar neliko neuždarytų langų, įjungtų elektros prietaisų, apšvietimo, 

gaisrą sukeliančių medžiagų, neužsuktų vandentiekio čiaupų. 

88.5. Išvaliusi skirtą plotą, raktus palieka budėtojui arba naktiniam sargui. 

88.6. Prižiūri įrankius, juos tausoja, rūšiuoja pagal paskirtį (šepečiai, skudurai, kibirai 

tualetams, koridoriams, kabinetams). 

88.7. Reikalui esant, privalo vaduoti neatvykusią į darbą valytoją. Tam tikslui turi gauti 

direktoriaus pavaduotojo ūkiui leidimą. 

88.8. Mokinių atostogų metu vaduoja rūbininką-budėtoją, sargą.  

88.9. Sulygus su mokyklos vadovu atlieka kitus darbus. 

88.10. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką. 

89. Budėtojas-apsaugos darbuotojas (sargas): 

89.1. Skelbia pamokos pradžią ir pabaigą tiksliai pagal nurodytą tvarkaraštį. 

89.2. Išduoda raktus mokytojui ar mokytojo įgaliotam mokiniui, valytojoms. Atsako už 

raktų priežiūrą. 

89.3. Stebi ateinančius pašalinius asmenis, išsiaiškina jų atvykimo tikslą, stebi, reikalauja, 

kad svečiai užsiregistruotų žurnale. Neįleidžia neužsiregistravusių asmenų į mokyklą. 

89.4. Pamokų metu patikrina, ar neliko koridoriuose įjungtų elektros ir apšvietimo prietaisų. 

89.5. Atsako už patalpos inventorių. 

89.6. Negali palikti savo darbo vietos. 
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89.7. Baigęs darbą perduoda budėjimą kitam budėtojui. Fiksuoja įvairias pastabas budėtojo 

sąsiuvinyje, o apie nustatytus grubius moksleivių elgesio taisyklių pažeidimus informuoja budintį 

mokyklos vadovą. 

89.8. Sulygus su mokyklos vadovu atlieka kitus darbus. 

89.9. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką. 

90. Pastatų priežiūros darbininkas: 

90.1. Laikosi darbo saugos reikalavimų. 

90.2. Nedelsdamas pašalina trūkumus, nurodytus ūkio daliai skirtame sąsiuvinyje. 

90.3. Remontuoja mokyklos inventorių, įstiklina langus, remontuoja durų užraktus. 

90.4. Atlikęs darbus, užtikrina patalpų saugą. 

90.5. Atlieka pagalbinius darbus. 

90.6. Sulygus su mokyklos vadovu atlieka kitus darbus. 

90.7. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką. 

91. Elektrikas: 

91.1. Laikosi darbo saugos reikalavimų. 

91.2. Prižiūri mokyklos elektros tinklo instaliaciją, apšvietimą, elektros paskirstymo skydus, 

saugiklių būklę ir juos remontuoja. 

91.3. Nedelsdamas pašalina trūkumus, nurodytus ūkio daliai skirtame sąsiuvinyje. 

91.4. Kartą per mėnesį patikrina mokyklos patalpų apšvietimą. 

91.5. Sulygus su mokyklos vadovu atlieka kitus darbus. 

91.6. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką. 

92. Gerovės darbininkas (kiemsargis): 

92.1. Laikosi darbo saugos reikalavimų. 

92.2. Pastoviai palaiko švarą ir tvarką mokyklos teritorijoje. 

92.3. Pavasarį – rudenį nušienauja vejas mokyklos teritorijoje, išskuta žoles, išdygusias tarp 

kieme paklotų plytelių, žiemą nuo tako nukasa sniegą, nugramdo ledą, slidžias vietas pabarsto 

smėlio-druskos mišiniu. 

92.4. Jei ant pastato stogo susidaro varvekliai, pavojingas vietas aptveria, kol jie bus 

pašalinti.  

92.5. Sulygus su mokyklos vadovu atlieka kitus darbus.  

92.6. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką.  

93. Sargas (budėtojas-apsaugos darbuotojas): 

93.1. Perima ir perduoda budėjimą, fiksuoja nustatytus trūkumus budėtojo sąsiuvinyje, imasi 

priemonių, kad jie būtų nedelsiant pašalinti. Apie trūkumus informuoja budintį mokyklos vadovą.  

93.2. Laikosi darbo saugos reikalavimų.  

93.3. Užtikrina mokyklos pastato, teritorijos, inventoriaus ir patalpų apsaugą budėjimo 

metu.  

93.4. Apie pastebėtus nesklandumus informuoja pavaduotoją administracijos ir ūkio 

reikalams (kai kuriais atvejais skubiai ).  

93.5. Išduoda raktus mokytojui ar mokytojo įgaliotam moksleiviui, valytojoms.  

93.6. Atsako už raktų priežiūrą.  

93.7. Į sporto salę įleidžia tik su mokyklos vadovų leidimu.  

93.8. Pasibaigus renginiams, užrakina mokyklos duris.  

93.9. Išjungia apšvietimą, išskyrus signalinį, taupo šilumą, vandenį, elektros energiją. 

93.10. Budėdamas mokykloje nakties metu, neturi teisės miegoti, leisti į mokyklos patalpas 

pašalinius žmones, nors jie būtų gerai pažįstami ar draugai. 

93.11. Nakties metu (ne mažiau du kartus) apžiūri mokyklos teritoriją ir vidų, įsitikina, ar 

nesikėsinama į mokyklos turtą.  

93.12. Išgirdęs dūžtant stiklus, laužiamų durų garsus, pastebėjęs pastate pašalinius žmones, 

sargas privalo nedelsdamas iškviesti policiją. 
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93.13. Jeigu budėjimo naktį metu dėl kokių nors priežasčių mokyklos pastate kilo gaisras, 

sragas privalo nedelsdamas iškviesti ugniagesius, mokyklos vadovybę ir pradėti gesinti ugnies 

židinį turimomis priemonėmis.  

93.14. Atrakina mokyklos duris 7.00 val.  

94. Bendrosios darbuotojų pareigos: 

94.1. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, 

laikytis mokyklos darbo tvarkos taisyklių, pareiginių instrukcijų (nuostatų), vykdyti mokyklos 

vadovybės nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus.  

94.2. Mokyklos bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, 

tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais. 

94.3. Mokyklos 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. 

94.4. Už mokykloje laikomus ir naudojamus daiktus, kurie nepriklauso mokyklai, bet 

naudojami ugdymo procesui, atsako tų daiktų savininkas. 

94.5. Susirgę (ar susirgus vaikams) ir gavę nedarbingumo pažymėjimą, pedagoginio 

personalo darbuotojai privalo (žodžiu arba telefonu) pranešti mokyklos direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui arba raštinės vedėjai  apie nedarbingumo laikotarpio pradžią ir pabaigą. 

94.6. Aptarnaujančio personalo darbuotojai: 

94.6.1. Susirgę (ar susirgus vaikams) ir gavę nedarbingumo pažymėjimą, privalo (žodžiu 

arba telefonu) pranešti mokyklos direktoriaus pavaduotojui ūkiui arba raštinės vedėjai  apie 

nedarbingumo laikotarpio pradžią ir pabaigą. 

94.6.2. esant neatidėliotinam reikalui išeiti iš darbo, turi gauti direktoriaus pavaduotojo ūkiui 

(direktoriaus) leidimą; 

94.6.3. saugo, ekonomiškai naudoja patikėtą inventorių, medžiagas ir priemones; 

94.6.4. pastebėję gedimą ar netvarką, galinčią sukelti pavojų mokinių, darbuotojų sveikatai, 

gyvybei, nedelsiant informuoja administraciją, imasi priemonių saugumui užtikrinti;  

94.6.5. negali savo pareigų pavesti atlikti kitam asmeniui be administracijos leidimo;  

94.6.6. priimti į darbą išklauso įvadinį darbų saugos instruktažą, kurį praveda direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, susipažįsta su pareiginiais nuostatais, Mokyklos nuostatais, Vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, pasirašo, kad susipažino su Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir įsipareigoja jų 

laikytis, taip pat pasirašo instrukcijų knygoje.  

94.7. Su naujai priimamu darbuotoju, kuris atsisako susipažinti su Vidaus tvarkos 

taisyklėmis ir jas vykdyti, o taip pat po jomis nepasirašęs, kad susipažino, darbo sutartis 

nesudaroma.  

94.8. Visi mokyklos darbuotojai privalo užtikrinti mokinių saugumą mokykloje ir jos 

teritorijoje, drausmę ir tvarką.  

94.9. Bet kuriam mokyklos darbuotojui griežtai draudžiama ateiti į mokyklą išgėrus 

alkoholio ar gerti jį darbo vietoje.  

94.10. Mokyklos darbuotojai privalo reguliariai – vieną kartą į metus tikrintis sveikatą ir 

sveikatos (pažymėjimą) pasą pateikti visuomenės sveikatos priežiūros specialistui.  

94.11. Pedagoginiam personalui instruktažus praveda direktoriaus pavaduotojas ūkiui.  

94.12. Mokyklos direktorius atsako už tvarką mokykloje ir už visą mokyklos veiklą. Jo 

teisėti nurodymai privalomi visiems mokyklos darbuotojams. 

 

IX. PATALPŲ PANAUDOJIMAS IR JOSE ESANČIO INVENTORIAUS PRIEŽIŪRA 

 

95. Mokyklos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis mokyklos kabinetais, 

sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi irk t. 
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96. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo tausoti mokyklos turtą, saugoti 

mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti mokyklos turto savanaudiškiems 

tikslams, neleisti jų grobstymo ir gadinimo. 

97. 1-4 klasių mokiniai mokosi pradinių klasių korpuse jiems skirtose klasėse.  

98. 5-8 klasių moksleiviams pamokos vyksta kabinetuose, nurodytuose pamokų 

tvarkaraštyje.  

99.  Informacinių technologijų, fizikos, chemijos, technologijų kabinetų atsakingi mokytojai 

privalo laikytis patvirtintų elgesio tame kabinete taisyklių ir darbo saugos instrukcijų.  

100. Kūno kultūros mokytojai privalo laikytis elgesio sporto salėje taisyklių ir darbo saugos 

instrukcijų.  

101. Mokytojas, vedantis kabinete pamokas, atsako už inventoriaus, priemonių ir 

apipavidalinimo išsaugojimą, palieka švarų, tvarkingą kabinetą ir lentą.  

102. Klasių stenduose esanti medžiaga turi būti estetiškai apipavidalinta ir sistemingai 

atnaujinama.  

103. Sporto salės rūbines prasidėjus pamokai, užrakina ir likus 5 min. iki pamokos pabaigos, 

atrakina kūno kultūros mokytojas.  

104. Mokyklos renginiai vyksta muzikos arba sporto salėje.  

105. Už tvarką muzikos ar sporto salėje ir inventoriaus išsaugojimą pamokų metu atsako 

mokytojas, o renginių metu – organizatoriai.  

106. Po renginio organizatoriai sutvarko muzikos ar sporto salę.  

107. Pastebėję elektros, šilumos, vandens sistemos ir kt. gedimus, sugadintą inventorių, 

mokyklos darbuotojai apie tai informuoja atsakingą už tą darbo barą asmenį.  

108. Mokytojų kambarys - mokytojų poilsio vieta, kurioje jie palaiko švarą ir tvarką.  

109. Mokiniams vaikščioti po mokytojų kambarį neleidžiama, esant reikalui, moksleivis 

pasibeldęs į duris pasikviečia mokytoją.  

110. Visa informacija mokytojams, suderinus su administracija, skelbiama mokytojų 

kambario skelbimų lentose.  

111. Visa informacija mokiniams skelbiama moksleiviams skirtoje skelbimų lentoje. 

112. Mokyklos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo. 

113. Baigus darbą, mokytojai, aptarnaujančio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti 

naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti 

gaisrui, ir užrakinti patalpą. 

114. Mokyklos personalas privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių 

evakuavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. 

115. Už sugadintą mokyklos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar 

pamestas mokyklos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai mokyklai turi 

būti atlyginti geranoriškai arba išieškoti per teismą.  

  

X. LANKYMOSI MOKYKLOJE TVARKA 

 

116. Asmenys, kurie nedirba mokykloje, atėję į mokykla privalo užsiregistruoti pas 

mokyklos budėtoją; 

117. Budėtoja suteikia reikiamą informaciją, bei palydi iki socialinės pedagogės, ar 

direktoriaus pavaduotojo, ar direktoriaus kabinetų (arba informuoja vieną iš jų telefonu); 

118. Neužsiregistravusiems asmenims po mokyklą vaikščioti draudžiama; 

119. Pašaliniai asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti tik kartu su socialine pedagoge, 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, direktoriumi; 

120. Tėvams prašant mokytoja mokinį iš pamokos gali išleisti tik tada, jei asmeniškai 

pažįsta mokinio tėvus. Jei mokytojas mokinio tėvų nepažįsta, paprašo tėvų kreiptis į klasės 

auklėtoją, socialinę pedagogę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktorių; 
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121. Jei mokinį iškviečia policijos pareigūnai, juos lydintis mokyklos darbuotojas (klasės 

auklėtojas, socalinė pedagogė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius) informuoja mokinio 

tėvus (globėjus) ir dalyvauja apklausoje. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

122. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. Jos 

skelbiamos viešai.  

__________________________________ 

 

 

SUDERINTA  

Vilniaus Jono Basanavičiaus pagrindinės mokyklos      

profesinės sąjungos pirmininkė  

 

 

Danutė Stankaitienė 

2011-01-24 
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PATVIRTINTA  

Vilniaus Jono Basanavičiaus  

pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. 

įsakymu Nr. V-94 

1 priedas 

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

MOKINIO, IŠEINANČIO IŠ MOKYKLOS, ATSISKAITYMO LAPAS 

 

 

________________________________________________ 
(Mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Už ką 

atsiskaitoma 

Atsakingo 

asmens pareigos 

Atsakingo asmens vardas, 

pavardė 
Data Parašas 

1.  1) Knygos ir   

    vadovėliai 

Bibliotekos 

vedėja 

   

2.  1) Rūbų  

    spintelė 

 

2) Kita 

Klasės auklėtoja    

 

 

Data ........................................................................ 

 

 

 

Mokinio parašas ...................................................... 
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PATVIRTINTA  

Vilniaus Jono Basanavičiaus  

pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2011 m. sausio 24 d.  

įsakymu Nr. V-94  

2 priedas 

 

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

MOKYTOJO, IŠEINANČIO IŠ DARBO, ATSISKAITYMO LAPAS 

 

 

________________________________________________ 
(Mokytojo vardas, pavardė) 

 

Eil. 

Nr. 

Už ką 

atsiskaitoma 

Atsakingo 

asmens pareigos 

Atsakingo asmens vardas, 

pavardė 
Data Parašas 

3.  Inventorius, 

kabinetas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 

   

4.  Knygos ir 

vadovėliai 

Bibliotekos 

vedėja 

 

 

   

5.  Darbuotojo 

pažymėjimas 

 

 

Raštinės vedėja 

 

   

6.  Žurnalas, 

mokinių 

asmens bylos 

ir kita 

dokumentacija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

   

 

 

Data ........................................................................ 

 

 

 

Mokytojo parašas .................................................... 
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PATVIRTINTA  

Vilniaus Jono Basanavičiaus  

pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. 

įsakymu Nr. V-94  

3 priedas 

 
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

....... klasės išvykos (ekskursijos, renginio, varžybų) APRAŠAS 
 

 

Renginio pavadinimas: 

Vieta: 

Maršrutas:  

Išvykimo laikas: 

Grįžimo laikas: 

Trukmė: 

Tikslai: 

 1. 

 2.  

 3 

Uždaviniai: 

 1. 

 2. 

Išvykos (renginio, ekskursijos) turinys: 

 

 

Veiksmai prieš renginio pradžią: 

1. Saugaus elgesio instruktažas prieš išvykstant. 

2. Saugaus elgesio instruktažas nuvykus. 

 
SAUGAUS ELGESIO INSTRUKCIJA 

 

1. Lipant į autobusą, išlipant ir autobuse laikytis tvarkos ir drausmės. 

2. Važiavimo metu nevaikščioti, nebėgioti po autobusą. 

3. Išlipti tik autobusui visiškai sustojus. 

4. Išlipus apsidairyti, ar važiuojamojoje dalyje (aikštelėje) arti nėra kitų važiuojančių 

transporto priemonių. 

5. Laikytis drausmės ir kelių eismo taisyklių. 

6. Būti punktualiems. 

7. Šiukšles ir atliekas mesti į tam paruoštus maišelius. 

8. Nesivežti ir nevartoti alkoholio ir tabako gaminių. 

9. Kultūringai elgtis viešosiose vietose ir gyvenamosiose patalpose. 

10. Nuo 23 val. Netrukdyti ilsėtis ir neišeiti iš gyvenamųjų patalpų. 

11. Maudytis galima tik su tėvų raštišku sutikimu: 

*laikytis maudymosi taisyklių, 

*nebristi į vandenį sušilus ar ką tik pavalgius, 

*nebristi giliai, maudytis tik mokytojui leidus ir jam prižiūrint. 

     13. Pažeidus elgesio taisykles nedelsiant informuojami moksleivio tėvai. 
 

Aprašą parengė                  ................................                                .......................................... 
                                                                                    (parašas)                                                                                    (vardas, pavardė) 
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PATVIRTINTA  

Vilniaus Jono Basanavičiaus  

pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. 

įsakymu Nr. V-94  

4 priedas 

 

 

Dalykų mokytojų parengtos užduotys 


