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PATVIRTINTA
PaneveZio lop5elio-darZelio,,Vyturelis,o
direktoriaus2022 m. spalio 26 d.

isakymuNr. Vl-43

pANEvEzrO LOPSELTO-DARZELIO,,VYTURELTS..
DARBO TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio lop5elio-darZelio ,,Vyturelis" (toliau - lop5elis-darZelis) darbo tvarkos

taisykles (toliau -Taisykles) reglamentuoja lop5elio-darZelio darbo tvark4, nustato darbo elgesio

normas tarp lopSelio-darZelio vadovq, pedagogq ir kitq darbuotojq, o taip pat ltvirtina bendravimo

su ugdytiniais, jq tevais (globejais) principus. Taisykles uZtikrina darbo istarymq laikym4si,

teising4 darbo organizavim4, saugiq darbo s4lygr+ sukfirirn4, racionalq darbo laiko i5naudojim4,

kokybi5k4 paslaugq teikim4. Sio dokumento nuostatos yra privalomos kiekvienarn darbuotojui.

Taisykles nera susijusios su darbuotojo konkredios funkcijos atlikimu.

2' Lop5elis-darZelis - biudZetine istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo

programas. Vaikai ugdomi lietuviq kalba. Lop5elyje-darLelyje veikia dienines grupes.

3. Lop5elis-darZelis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Jungtiniq Tautq

vaiko teisiq konvencija, kitais norminiais teises aktais, PaneveZio miesto savivaldybes tarybos

sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus isakymais, PaneveZio miesto

savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus teises aktais, lop5elio-darZelio nuostatais ir Siomis

Taisyklemis.

4. LopSelio-darLelio bendruomenes nariq tarpusavio santykiai grindZiami demokratiskumo,

s4Ziningumo, abipusio pasitikejimo, lygiateisi5kumo principais, geranori5ku bendradarbiavimu,

atsakingu poZi[riu i pareigq atlikim4 ir laukiarn4 reztltat4, asmenine atsakomybe kompetencijos

ribose.

5. Darbuotojq pareigas reglamentuoja lopSelio-darLelio nuostatai, darbo sutaftys, pareigybes

apra5ymai, pedagogq etikos kodeksas, saugos darbe instrukcijos, higienos nonnos ir Sios Taisykles.

6. Asmuo, priimamas dirbti lop5elyje-darZelyje, supaZindinamas su Taisyklemis, pareigybes

apra5ymu, pedagogq etikos kodeksu, saugos darbe instrukcijomis, asmens duomenq apsauga.

Asmeniui sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasira5ius darbo sutarti, laikoma, kad jie susitare del

butinqiq ir kitq darbo sutarties s4lygq, kiek jos reglamentuojamos Siose Taisyklese.

7. Sprendim4 del Taisykliq patvirlinimo priima direktorius. Priimdamas sprendim4 jis
Taisykliq projekt4 suderina su Profesine organizaclja.

8. UZ Taisykliq laikym4si atsako kiekvienas lop5elyje-darlelyje dirbantis darbuotojas.
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II SKYRIUS

BENDRIEJI LOPSELIO.DARZELIO STRUKTURoS IR DARBo KLAUSIMAI
ropSnrro-nanZnuo srRUKTuna

9. Lop5elio-darZelio organizacing strukttir4 (su visais tolesniais pakeitimais) ir pareigybiq

s4ra54 nustato ir wirtina direktorius. LopSeliui-darleliui leistin4 pareigybiq skaidiq nustato

lop5elio-darZelio steigejas. Direktorius patvirtina lop5elio-darZelio pareigybiq s4ra54, sudaro

pedagogq ir nepedagogq tarifikacijos s4ra54 ir nustato darbo kmvi

10. Lop5elio-darLelio administracij4 sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Ikvedys, sekretorius-administratorius, vaikq maitinimo ir higienos administratorius.

11. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius. Sprendim4 del lop5elio-darZelio direktoriaus

skyrimo, atleidimo, darbo uZmokesdio nustatymo priima PaneveZio miesto savivaldybes taryba,

vadovaudamasi teises aktq nustatyta tvarka.

12, Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja lopSelio-darZelio veikl4 tiesiogiai arba

per pavaduotoj4 ugdymui ir [kvedi.

13. Lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovauja ir atsako uZ ugdomojo

darbo orgarrizavimq; ugdymo programq lykdym4, individualiq ugdymo programq, projektq

rengim4, pedagogines veiklos prieLiirq, vaiko gerovds komisijos veikl4, metodines veiklos

organizavim4, kitq jo pareigybes apra5yme nustagtq funkcijq vykdym4. Jam pavald[s pedagoginiai

darbuotojai: ikimokyklinio, priesmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojai, Svietimo pagalbos

specialistai. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nesant direktoriui, eina jo pareigas. Jis yra

atskaitingas lopSelio-d arLeho direktoriui.

14. Ukvedys organizuoja aptamaujandio personalo darb;, atsako uZ materialiniq verrybiq

fsigijim4, apskait4 ir saugojim4, pastato prieZilr4 pagal prie5gaisrines, civilines saugos

reikalavimus, uZtikrina saugias ir sveikas darbo s4lygas, tvarking4 inventoriaus ir kiemo

irenginiq buklg, vykdo kitas jo pareigybes apraSyme nurodytas funkcijas, vaduoja direktoriq,
kai vasaros laikotarpiu lop5elyje-d arZelyje nevyksta ugdymo procesas. Jam pavaldus

aptamaujantis personalas: aplinkos tvarkytojas, nekvalifikuotq darbq darbininkas, valytojas, baseino

valyoj as. Ukvedys atskaitingas lop5elio-d afielio direktoriui.

15. Vaikq maitinimo ir higienos administratorius vykdo maitinim o organizavim4 ir prieZinr,:

sudaro valgiara5dius, rengia patiekalq technologines korteles ir gamybos apraSymus, organizuoja

pritaikyt4 maitinim4, vykdo geros higienos praktikos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuje,

grupese ir kitose istaigos patalpose ir atlieka kitas jo pareigybes apra5yme nurodytas funkcijas. Jam

pavaldus personalas: virejai, pagalbinis virtuves darbininkas, ikimokyklinio/priesmokyklinio

ugdymo mokytoj q padej ej ai.

16. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, [kvedys ir vaikq maitinimo ir higienos

administratorius pagal organizacing valdymo struktiir4 privalo kontroliuoti ir priZiiireti jiems
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pav aldLiu, darbuotoj q darb4, verlinti j q darbo kokybg.

77. PaneveLio miesto savivaldybes visuomends sveikatos biurui pavaldus visuomends

sveikatos prieZiDros specialistas vykdo saugios ir sveikos aplinkos krlrim4 lop5elyje-darilelyje:

vaikq sveikatos prieLiirq, apsaug4 ir stiprinim4, higienini patalpq stovi, infekciniq ligr+

prevencij4, bendruomenes Svietim4 vaikq maitinimo ir sveikos gyvensenos klausimais.

18. Lop5elio-darLelio savivaldos institucijos yra Sios:

18.1. Lop5elio-darZelio taryba, jungianti darbuotojq ir ugdytiniq tevq atstovus svarbiausiq

lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniq sprendimui. PosedZiai vyksta pagal numatyt4 lopSelio-darZelio

tarybos veiklos plan4 arbapagal poreiki;

18.2. Mokytojq taryba, svarstanti ugdymo programq igyvendinimo kokybg, ugdymo

rezultatus, pedagogq kvalifikacijos ir ugdymo proceso tobulinimo klausimus. PosedZiai vyksta

pagal lop5elio-darLelio veiklos plan arba pagal poreiki.

19. Mokytojq tarybos posedZiq, metodiniq ir kitq pasitarirnq metu uZ vaikq prreLiir4 grupese

yra atsakingi grupiq ikirnokyklinio/prie5mokyklinio ugdymo mokytojq padejejai.

20. Darbuotojq dalyvavimas lopSelio-darLelio darbuotojq susirinkimuose ir posedZiuose yra

b[tinas, i5skyrus objektyvias prieZastis, kai negalima atvykti.

21. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka lop5elyje-darLelyje sudaroma

Darbo taryba irlar Profesine organizaclja, atstovaujanti visiems lop5elio-darZelio darbuotojams,

dalyvaujanti informavimo, konsultavimo ir kitose socialines partnerystes procedDrose, kuriomis

darbuotojai ir jq atstovai ltraukiami i sprendimq priemim4. Darbo tarybos irlar profesines

organizactjos veikl4 nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti norminiai teises aktai.

LOPSELIO.DARZELIO VEIKLOS 0RGANIZAVIMAS

2.. Lop5elio-darLelio darbuotojq funkcijas ir darbo organizavim4 reglamentuoja

direktoriaus isakymu patvirtinti pareigybes apra5ymai, darbo saugos ir sveikatos instrukcijos,

veiklos or gatizavimo planai.

23. Lop5elio-darZelio direktoriq komandiruodiq, staZuodiq, atostogq ar ligos metu pavaduoja

ir nustatSrtas funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Direktoriq gali pavaduoti ir kiti
paskirti asmenys. Tokiu atveju pavadavimas turi biiti iformintas Steigejo.

%. Lop5elio-darlelio darbuotojai asmeni5kai atsako uZ kokybiSk4 savo darbo atlikim4.

25. Lop5elis-darZelis savo veikl4 organizuoja vadovaudamasis strateginiu planu, metq
veiklos planu (pritarus lop5elio-darZelio tarybai, tvirtina lop5elio-darZelio direktorius).

26. Lopselyj e-d arl,elyje ugdymas or ganizuoj amas pagal sias programas :

26.1. lop5elio-darZelio,,Vyturelis" ikimokyklinio ugdymo program4;

26.2. P rieimokyklinio ugdymo bendr4j 4 program?.

Z7' Savo darb4 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojai organizuoja
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vadovaudamiesi veiklos planu, ra5ydami savo veiklos metini, grupes vaikq ugdymo metq gaires

ir grupes savaites planus.

?3. Ikimokyklinio ir prie5rnokyklinio ugdymo mokytojai kitos savaites ugdomosios veiklos

plan4 pasira5o iki einamos savaites penktadienio.

29. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojai atsako uZ:

29 . 1 ugdytiniq saugum4 buvimo lop5elyj e-darZelyj e metu ;

29 .2.v aiktl maitinim4 ;

29. 3.lankomumo apskait4;

29.4tevq (globejq) informavimqapie vaiko ugdym4si ir pasiekimus.

30. Mokytojai veda vaikq lankomumo apskait4 ir kiekvien4 dien4 iki 9.15 valandos paLymi

vaikus e. dienyne, registruoja tevq (globejq) raSytinius paaiSkinimus ir kitus dokumentus.

31. Kiekvieno menesio pirm4 darbo dien4 grupiq mokytojai pateikia direktoriaus

pavaduotojai ugdymui vaikq lankymo apskaitos Ziniarasti uZ praejusi menesi.

32. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdyrno mokytojai i5vykas uL lop5elio-darZelio

teritorijos ribq organizuoja vadovaudamiesi PaneveZio lop5elio-darZelio ,,Vyturelis,, vaikq iSvykq

organizavimo tvarka, patvirtinta lopselio-darZelio direktoriaus.

33. Ukvedys veda grupiq inventoriaus apskait4, rengia materialiniq vertybiq isdavimo ir
nuraSymo aktus. Grupiq mokytojai susidevejusius, sulDZusius, netinkamus naudoti Zaislus ir
priemones atrenka nuraSymui.

y. Direktoriaus isalq,mu sudar),ta komisija pagal poreiki atlieka turto nura$mr4 meting ilgalaikio ir
tumpalaikio hlto inventorizacij4.

35. Maisto sandelyj e vien4 kart4 ketvirQrj e atliekama maisto likudiq inventorizacij a.

36. PaneveZio apskaitos cento (toliau- PAC ) Sakingi specialistai pagal Lietuvos Respublikos firan rl
ministro paMrtint4 konsolidavimo kalendoriq rengia finansiniq ataskaitq metinius ir tarpinius (<etvirdio)

rinkinius, kurie skelbiami lopSelio-darZelio intemeto svetaineje.

37. Karantino, ekstremalios situacijos metu ugdyrnas gali buti organizuojamas nuotoliniu budrL jei toki

sprendim4 priima Steigej as.

38. Darbuotojams, kuriqpareigqvykdymas yranegalimas nuotoliniubudu, gali b[ti taikomaprastov4

darbo uhnokestis mokamas pagal Vyriausybes (darbo kodekso) tuo metu nustatlt4 tvark4.

DOKUMENTU TVARKYMAS IR PASIRASYNAAS,
ANTSPAUDU NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS IR APSKAITA

39. Dokumentq rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus nustato Lietuvos

vyriausiasis archyvaras.

40. Elektroniniai dokurnentai rengiami dokumentq valdymo sistemoje ,*Avilys", vadovaujantis

Elektroniniq dokumentq specifikacijq reikalavimq apraSq patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m.
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rugrjudio 29 d. isakymu Nr. VE(1.3 e)-41 ,,Del Elektroniniq dokumentq specif,kacijq reikalavirnq apraio

patvirtinimo.

41. Lop5elio-darZelio darbuotojai, dirbantys su DVS sistema ,*Avilys" (seketorius-administratorius,

direktoriaus pavaduotojas ugdynui), tud buti pasiraiq pasiiadejimus saugoti asmens duomenqpaslapti.

42. Dokurnentq valdymo sistemoje,*{vilys" registruojami:

42.l.rengiamieji dokumentai - tai dokumento projektas, kuris gali bflti bet kokio tipo: protokolas,

siundiamas, vidaus, sutaftis, teises aktas ir kt. Rengiamasis dokumentas kuriamas tuo atvejq kada dokumentas

bus pasira5omas sisteminiupara5u arba elektroninis ( su kvalifikuotais/paZangiais el .para5ais).

42.2.vidaus dokumentai ( direktoriaus isakymai, atsargq nuraSymo ir hrto atidavimo naudoti aktai ir
kt.). UZregistruotas vidaus dokumentas gali b[ti perduotas per raitines;

42.3. sir-uidiarnieji dokumentai: siurdiarnqjq dokurnentq registe uZregistruojami ir siundiami arba

perduodami per raitines kitoms istaigoms arba padaliniams dokumentai;

43.4.gauti dokumentai: kitq istaigq siundiami dokumentai arba perduoti dokumentai;

43.5.dokumentai - prisijungusiam varlotojui (darbuotojui) priskirti dokumentai. Prie DVS ,u{vilys,,

prisijunggs vartotojas savoprisijungimo duomenimismatojam paskirtas uZduotis.

44. Visi lop5elio-darZelio rengiami oficialieji elekfoniniai dokumentai, kaip ir oficialiqjq elekroniniq

doktnnentq elekfoniniai nuora5ai, i5raiai, konveftuotos kopijos tui atitikti elektoniniq dokumentq

specifikacljose keliamus reikalavimus, iskaitant ir turinio bei stnrkt[ros formatus.

45. Lop5elio-darZeko direktorius nustato, kurie istaigos veiklos tumpai ar ilgai saugomi oficialieji

elektroniniai dokumentai gali buti sudaromi ne pagal elekftoninio dokumento specifikacijas. Tokie elektroniniai

dokumentai kitiems juridiniams asmenims perduodami, jei t4 nunato kiti teises aktai arba delto iS anksto

susitarus raitu.

46. Elektroninis dokumentas turi btti parengtas taip, kad bet kurios perZiuros metu b[tq uZtikrintas jo

nekintamas atvaizdavimas ffi rmaciniq technologijq priemonemis.

47. Kitoms istaigoms (ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigoms, PAC, PaneveZio miesto

savivaldybei irjos padaliniarns ir kt.) dokumentai perduodami pasiraiius sisteminiu paraiu.

48. Perduodant dokunentus fediosioms Salims pasira5oma kvalifikuotu paZangiuparaiu.

49.Lop5elio-darZelio dokumentus (vidaus ir elektroniniu) pasira5o lop5elio-dafielio

direktorius, jam nesant ji pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar kitas paskirtas

darbuolojas.

50. Darbuotojai su dokumentais supaZindinami Darbo kodekso 25 straipsnio 2 datyje

nustatyta tvarka, t. y. ra5tu, kada duomenys perduodami darbuotojq iprastai naudojamomis

informaciniq technologijq priemonemis (elektroniniu paStu, mobiliaisiais irenginiais, per

dokumentq valdymo sistem4) su s4lyga, kad imanoma nustatyti informacijos turini, jos pateikej4,

pateikimo fakt4 ir laik4.

51. UZ lop5elio-darZelio dokumentq valdymo organrzavim4 ir kontrolg yra atsakingas
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lop5elio-darZelio direktorius.

52. Dokumentq valdymui visose veiklos srityse uZtikrinti kasmet lop5elio-darZelio

dokurnentq specialistas rengia ir teikia lop5elio-darZelio steigejui derinti kitq metq dokumentacijos

p1an4, kuri tvirtina lop5elio-darLelio direktorius. Dokumentacijos plane nurodomi uZ bylq sudaryrn4

atsakingi darbuotoj ai.

53. Lop5elio-darZelio veiklos dokumentai turi bDti efektyviai valdomi ir prieinami lopSelio-

darZelio ir kitq asmenq poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, neteiseto naudojimo,

pakeitimo, naikinimo.

54. Lop5elyj e-darLelyje yra antspaudas su lop5elio-darLelio pavadinimu. Ji saugo direktorius

taip, kad juo negaletq pasinaudoti neturintys tam teises asmenys. Siuo antspaudu tvirtinamos sutartys

(darbo, paslaugq, pirkimo ir kt.), paZymos (darbo uZmokesdio, laiko ir kitos), aktai (ei norminiq

teises aktq nustatytais atvejais tvirtinimo Zymoje turi bUti antspaudas) kiti svarbls dokumentai.

Antspaudas dedamas taip, kad liestq pasirasiusio asmens pareigq pavadinim4.

55. Lop5elyje-darZelyje yra antspaudai - ,,GAUTA", ,,PaneveZio lop5elis-darLelis,,Vyturdlis",

,,TVIRTINU", ,,KOPIJA TIKRA", antspaudai su darbuotojo pareigybes pavadinimu, vardu ir
pavarde. UZ iLl naudojim4 atsako juos turintys asmenys. Jie dedami ant gaunamq dokumentq,

tvirtinant dokumentq kopij as, derinant dokumentus.

56. Antspaudq naudojimas, saugojimas, apskaita ir sunaikinimas r,ykdomas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos antspaudq apyvartos lstatymu, antspaudq saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo

nustatyta tvarka.

DIREKTORIAUS NURODYMU IR SPRENDIMU
\ryKDYMAS

57. Nurodymus ar sprendimus lopSelio-darLeho direktorius iformina isakymais,
rezoliucijomis, kitokia raSytine ar Lodine forma.

58 .Paskyrus daugiau kaip vien4 vykdytoj4, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra

asmeniSkai atsakingas uZ viso nurodymo vykdymo organizavim4.

59. Atlikus uZduoti, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi susipaZinti su vykdymo

rezultatais.

60' Rezoliucrjoje i5vardytq asmenq vengimas vykdyti nurodymus laikomas darbuotojo darbo

pareigq paZeidimu, ir apie tai atsakingas vykdytojas privalo informuoti lop5elio-darLelio direktoriq.

III SKYRIUS

YAIKU PRIEMIMO IR ISYKYMO TS IOTSELIO.DARZELIO,
GRUPIU KOMPLEKTAVIMO TVARKA

61. Lop5elis-darZelis yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo istaiga. Bendros

paskirties grupese integruojami vaikai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq.
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62. Vaikai i lop5eli-darZel! priimami vadovaujantis Vaikq priemimo i ikimokyklinio

ugdymo mokyklq grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas

tvarkos apra5u (su visais pakeitimais ir naujomis redakcijomis).

63. Vaiko i lop5eli-darZelipriemimui sudaroma dviSale (tarp vieno i5 tevq (globejq) ir lopselio-

darZelio direktoriaus) ugdymo sutaftis konkredios ugdymo programos laikotarpiui.

64. I lop5eli-darLelivaikai priimami ir i5braukiami direktoriaus isakymu.

65. Vaikai i lop5elio-darZeho grupes priimami sveiki ir SvarDs. DraudZiama atvesti sergandius

vaikus (turindius temperatflros, viduriuojandius ar turindius kitq uZkrediamqjq ligq poZyrniq).

Negalima neSti i lop5eli-darZeli vaistq, saldumynq, i5skyrus vaisius.

66. Vaikus i lop5el!-darLell atvesti ir pasiimti ! namus gali tik tie asmenys turi biiti
vyresni nei 14 metq asmenys. Atiduoti vaikus nepaZistamiems ar neblaiviems asmenims grieZtai

draudZiama.

67. LopSelio-darZelio grupes formuojamos i5 to paties ar ivairaus amZiaus vaikq: ankstyvojo

amZiaus grupe i5 1,5-3 metq vaikq, ikimokyklinio ugdymo grupes iS 3-5 metq vaikq,

prieSmokyklinio ugdymo grupes iS 5-6 (7) metq vaikq.

68. Grupes komplektuojamos kasmet iki birZelio 1 d., esant laisvq vietq grupes gali b[ti
papildomos visus metus.

IV SKYRIUS
VISUOMENES INFORMAVIMAS. INTERESANTU

PRIEMIMAS IR APTARNAVIMAS. PRASYMU IR SKUNDU NAGRINEJIMAS

69. Lop5elio-darZelio direktorius yra atsakingasuL.informacijos teikim4 steigejui,

Ziniasklaidai, interneto svetainei.

70. Lop5elio-darZelio darbuotojai, bendraudami su interesantais, tud buti mandagus ir atidls.

Tuo atveju, jei darbuotojas negali i5sprgsti interesanto problemos ar livelgia kylandi4 problem4,

ap i e tai informuoj a lop Seli o -da r Lelio direktoriq.

Tl.Darbuotojq, ugdytiniq tevq (globejq), glventojq pra5ymus, skundus ir pageidavimus

lop5elio-darZelio administracij a nagrinej a nedelsiant.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMO I DARBA TVARKA IR

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

72. Asmenys, pretenduojantys eiti konkredias pareigas lop5elyje-dar1elyje, tvri
bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus tos pareigybes apra5yme.

73. Darbuotojai i darb4 priimami, perkeliami i kitas pareigas, atleidLiami iI pareigq

darZelio direktoriaus isakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu

norminiais teises aktais.

atitikti

lopSelio-

ir kitais
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74. Su kiekvienu priimtu darbuotoju sudaroma darbo sutartis, kuri4 pasira5o direktorius ir
darbuotojas. Darbo sutartis gali btti pakeista, papildyta arba nutraukta tik istatyrnq lustatyta tvarka ir
pagrindais, ivardintais Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

75. Priimant i darb4 darbuotojas pateikia:

75.1. praSym4;

75.2. gyverurno apra5ymE (CV);

7 5.3. pasE arba asmens tapatybes kortelE;

75.4. mokslo baigirno paLymdjim1;

75. 5 . dokument4 apie kvalifikacines kategorij os suteikim4 @edagogai) ;

75.6. pedagogini staZ4 irodanti dokument4 (pedagogai);

75.7. asmens medicininE knygelg;

75.8, paiym4 i5 Informatikos ir rySiq departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalq

ministerij os apie fiziry asrneni.

76. Kiekvienam priimtam darbuotojui uZvedama asmens byla, kurioje saugoma: praSymas del

priemimo i darb4, gyvenimo apra5ymas (CV), paso ar asmens tapatybes korteles kopija, mokslo

baigimo paZymejimo kopija, duomenys apie kvalifikacines kategorijos suteikim4 ir darbo staL4,

paLyma apie teistum4. Esant objektyvioms aplinkybems direktorius gali keisti darbuotojq darbo

sutardiq s4lygas. Darbuotojas gali blti perkeltas i kitas pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu.

77. Jei darbuotojas, neturedamas jokiq svarbiq prieZasdiq, nusprendZia nutraukti darbo sutarti,
jis privalo ispeti vadov4 apie darbo sutarties nutraukim4 ne veliau kaip pries 20 d,arbo dienq,

pateikdamas raSytini parei5kim4.

VI SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

78. Lop5elio-darZelio darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais norminiais

teises aktais.

79. Lop5elyje-darZelyje nustat5rta 40 valandq trukmes 5 darbo dienq savaite su 2 poilsio

dienomis: direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, tikvedZiui, vaikq maitinimo ir higienos

administratoriui, plaukimo administratoriui,

ikimokyklinio/prie5mokyklinio ugdymo mokytojq padejejams, sandelininkui, valytojui, aplinkos

tvarkytojui, nekvalifikuotq darbq darbininkui, santechnikui, virejams ir virtuves pagalbiniam

darbininkui.

80. LopSelyj e-darkelyje ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojams nustatyta 36

darbo valandq vienai etatinei pareigybei 5 darbo dienq savaite su 2 poilsio dienomis. Ikimokyklinio,

sekretoriui- administratoriui,
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prie5mokyklinio ir meninio ugdymo mokytojams, plaukimo treneriui, logopedams, spec. pedagogams

kontaktines ir nekontaktinds valandos nustatomos pagal biudZetiniq istaigq darbo apmokejimo

istatym4.

81. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir [kvedZiui, vaikq maitinimo ir higielos

administratorius, sekretorius-administratorius, sandelininkas, ikimokyklinio ugdymo mokytojq

padejejai ir kiti darbuotojai pietauja ne veliau kaip po 5 valandq nuo darbo pradZios.

Darbuotojams, pageidaujantiems pietauti darLelyje, sudaromas kasdieninis maitinimo apskaitos

ziniarastis. UZ pietus darbuotojai moka steigejo nustatyt4 mokesti.

82. Ikirnokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo mokytojams, virejams, kurie del darbo

specifikos negali palikti darbo vietos, suteikiama galimybe pavalgyti darbo laiku, nepaliekant darbo

vietos.

83. Darbuotojo pietq pertrauka neiskaitoma i darbo laik4. Darbuotojas pertrauk4 pavalgyti ir
pailseti naudoja savo nuoZi[ra, t. y.jos metu turi teisg palikti darbo viet4.

84. Darbas 10,8 valandq darbo laiko trukmes grupeje prasideda 7.72 valand,4, baigiasi 18.00

valand4. Darbas 10,8 valandq darbo laiko trukmes grupeje prasideda 7.12 valand4, baigiasi

18.00 valand4.

85. Nedarbo dienos - Se5tadienis ir sekmadienis, Lietuvos Respublikos darbo kodekse

nurodytos Svendiq dienos.

86. Svendiq dienq, nurodytq Lietuvos Respublikos darbo kodekse, i5vakarese darbo laikas

trumpinamas 1 valanda, iSskyrus sutrumpint4 darbo laik4 dirbantiems pedagoginiams darbuotojams.

87. Lop5elyj e-darLelyje privalom4 darbo laik4 nustato darbo grafikai. Darbo grafikus tvirtina
direktorius.

88. Mokytojq darbo grafikas gali buti koreguojamas, kai del ivairiq prieZasdiq nutraukiamas

ugdymo procesas (del oro temperatflros, karantino, mokytojq i5vykimo/atvykimo ir pa1.), bei

mokytojq pavadavimq atveju, esant darbuotojo sutikimui.

89. Sahq susitarimu gali buti nustatytas atskiras darbuotojo darbo grafikas.

90. Pedagogq nekontaktines valandos nurodomos darbo grafike.

91. Nekontaktiniq valandq metu pedagogai turi blti istaigoje. Jei planuoja arlikti darbus ne

lop5elyje-darLelyje, informuoja lop5elio-darleho direktoriq arba direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui

nurodydami, koki4 veikl4 ir kur atliks.

92. P edagogq nekontaktines valandos gali bDti naudoj amos :

92.1. pasiruoSirnui ugdomajai veiklai (ugdymo turinio planavimui, aplinkos kurimui, priemoniq

parinkimui ir kt.);

92.2. metodinei veiklai (pasitarimams, vaikq gebejimq ir pasiekimq vertinimui, darbui g11,pese,

projekq rengimui, pasirengimui patirties sklaidai, renginiams, tevq susirinkimams ir kt.)

93. Darbuotojo faktiSkai dirbtas irlar nedirbtas darbo laikas fiksuojamas personalo modulyje.
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UZ duomenq teisingum4 atsako Ziniarasti uZpildgs ir pasirasgs asmuo.

94. Ekstremaliomis ar kitomis bfitinomis situacijornis darbuotojas jam priskirtas darbo

funkcijas ar jq dali, vis4 arba dali darbo laiko su direktoriumi suderinta tvarka reguliariai

atlieka nuotoliniubndu.

95. Darbuotojq darbas nuotoliniu bDdu organizuojamas vadovaujantis lop5elio-dari.elio

Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos apra5o reikalavimais: nustatomi vietos, kurioje bus dirbama,

darbo laiko, kontaktq su darbuotojais ir administracija, nuotolinio darbo rezultatq pateikimo ir
atsiskaitomumo ir elektronines informacij o s saugo s reikalavirnq.

96.Dirbant nuotoliniu budu darbuotojo dirbtas laikas lop5elio-darLelio darbo laiko apskaitos

Ziniara5tyje irmirnas taip pat kaip dirbant lop5elio-dafielio patalpose.

97. Darbuotojas, norintis pasilikti istaigoje po lop5elio-darZelio darbo valandq (18 valandos)

ar patekti i lop5elio-darLeho patalpas ne darbo metu, privalo gauti direktoriaus arba jo pavaduojandio

asmens leidim4.

98. Lop5elio-darZelio darbuotojai privalo laiku atvykti i darb4 ir laiku darb4 baigti. DraudLiama

pasitraukti i5 darbo vietos iki atvyksii pakeidiantis darbuotojas.

99. Darbo laikas keidiarnas tik raitu suderinus su lop5elio- dafielio direktoriumi.

100. Darbuotojas, noredamas darbo metu iSvykti i5 istaigos darbo ar ne darbo tikslais, turi
apie tai informuoti raStu savo tiesiogini vadov4 ir nurodyti i5r,ykimo tiksl4 bei trukmg.

101. I5qrkimas vienai dienai ar ilgiau iforminamas direktoriaus isakymu. Darbuotojas ir
vadovas gali susitarti del darbo laiko perkelimo i kita darbo dien4 (pamai14), nepaLeidLiant

maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimq.

102. Darbuotojas, negalintis laiku atr,ykti arba visai negalintis atvykti idarb4, turi
informuoti lopSelio-darZelio direktoriq ar tiesiogini vadov4 ir nurodyti velavimo ar neahykimo

prieZastis.

103. Neatr,ykimas i darb4 be pateisinamos prieZasties, arba vienas kito isleidimas be

administracijos leidimo laikomas siurksdiu darbo pareigq paZeidimu.

104. Lop5elio-darlelio darbuotojams kasmetines, tikslines, pailgintos ir papildomos

atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka.

105. Kasmetinds atostogos pailseti ir darbingumui susigraZinti suteikiamos vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Kasmetiniq atostogq grafikas sudaromas kiekvieniems

kalendoriniams metams ne veliau kaip iki einamqjq metq geguZes 1 dienos. UZ kiekvien4 darbo

laikotarpisuteikiamos kasmetines atostogos ne ilgesnes nei priklauso pagal fakti5kai dirbt4laik4.

106. Su darbdavio sutikimu darbuotojams gali buti suteikiamos kasmetines atostogos ir
neigijus teises ijas, tadiau Siuo atveju vadovas turi teisg i5skaityti i5 darbuotojo darbo uZmokesdio

uZ suteiktas atostogas, jei darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq

(Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 straipsnis) arba del darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva
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(58 straipsnis).

i07.Teise pasinaudoti dalimi kasrnetiniq atostogq atsiranda, kai darbuotojas igauna teisg I

bent vienos darbo dienos trukrnes atostogas. Darbo metai, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines

atostogos, prasideda nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutarti pradZios.

108. I darbo metams, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, tenkandiq darbo dienq

skaidiq iskaitomi laikotarpiai, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127

straipsnyje.

109. AtleidZiant darbuotojo iS darbo, jei jis turi nepanaudotq atostogq, skaidiuojama

kompensacija uL ne daugiau kaip dviejq darbo metq nepanaudotas atostogas arba leidLiama

iSnaudoti susikaupusi4 atostogq dali.

110' Vasaros laikotarpiu, kai lop5elio-darZelio grupes uZdaromos pagal steigejo sprendim4,

personalas, griZgs po kasrnetiniq atostogq, kai dar nera vaikq, dirba kitokio pob[dZio darbus

(valymo, smulkaus rernonto, lauko aplinkos, grupiq ir kitq patalpq tvarkymo).

111. Papildomos atostogos suteikiamos darbuotojams (iSskyrus gaunantiems pailgintas

atostogas), uZ ilgalaiki nepertraukiamqi darb4 toje padioje istaigoje: turintiems ilgesni kaip 10 metq

nepertraukiam4ii darbo stal| - 3 darbo dienos, o uZ kiekvienus paskesnius 5 metus - 1 darbo diena.

VII SK\'RIUS
DARBO UZUOXBSTTS

112. Lop5elio-darZelio darbuotojq darbo uZmokesdio tvark4 ir s4lygas reglamentuoja Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymas, kiti
norminiai teises aktai, taip pat istaigos vadovo patvirtintas lopselio-darZelio darbuotojq darbo

apmokejimo sistema.

113. Pedagoginiq ir kitq darbuotojq konkretus darbo uZmokestis nustatomas jq darbo sutartyse,

vadovauj antis galioj andiais norminiais tei ses aktais.

114. Direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo pildo darbuotojq darbo laiko apskaitos

Ziniaralti ir pateikia jiPAC.

1 15. Darbo uZmokestis mokamas du kartus per menesi: avansas - 22 dren1 (kiekvien4 menesi

vienoda suma ne didesne kaip 40 procentq menesio atlyginimo suapvalinant iki deSimdiq), likusi
atlyginimo dalis - 11 dien4. Jeigu yra darbuotojo ra5ti5kas pra$ymas, darbo uZmokestis mokamas

kart4 per menesi- 11 dien4.

1 16. Darbo uZmokestis mokamas pervedant pinigus i asmening darbuotojo s4skait4 banke.

117' Atostoginiai iSmokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4 prie5 kasmetiniq atostogq

pradliq. Atostoginiai uZ atostogq dali, vir5ijandi4 dvidesimt darbo dienq, mokami at6stogri metu darbo

uZmokesdio mokejimo tvarka ir terminais. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines

atostogas, atostoginiai mokami iprasta darbo uZmokesdio mokejimo tvarka.

118'PAC darbo uZmokesdio apskaitos specialistas kiekvien4 menesi darbuotojams
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i5siundia i jq asmeninius elektroninius pa5tus atsiskaitymo lapelius apie iSmoket4 menesio darbo

uZmokestf. Informacija apie darbuotojo gaunam4 darbo uZmokesti yra konfidenciali.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA

119' Darbo vietoje privaloma laikytis darbuotojq saugos ir sveikatos bei prie5gaisrines saugos

instrukcijq reikalavimq.

120. DraudZiama lop5elio-darLeho teritorijoje ir darbo patalpose darbo ir nedarbo metu varloti

alkoholinius gdrimus, narkotines ar toksines medLiagas, buti irlar dirbti neblaiviems arba

apsvai gusiems nuo narkotiniq, toksiniq medZiagq.

121. Darbuotojo neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymas atliekamas vadovaujantis

Transporto priemones vairuojandiq ir kitq asmem+ neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo

taisyklemis.

| 22 .L opleli o - darZe lio p atalp o s e ir teritorij oj e rukyti draudZiam a.

IX SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

123. Darbo metu privaloma vengti konfliktq, intrigq, apkalbq ir palaikyti dalyking atmosfer4,

savitarpio santykius, pagristus supratimo, tolerancijos, geranoriSkumo ir abipuses pagarbos

principais.

124. Lop5elio-darZelio patalpose ir teritorijoje draudZiama bet kokia nelegali prekyba.

Pastebejus asmenis, ketinandius uZsiimti tokia veikla, skubiai informuojama istaigos administracija.

1 25.Lop5elio-darZelio darbuotojai privalo :

125.1. nedelsiant informuoti direktoriq ar direktoriaus pavaduotojus apie situacijE, kuri gali kelti
pavojq darbuotojq ar vaikq saugai ir sveikatai, kurios patys pasalinti negali;

r25.2. vengti nereikalingo triuksmo patalpose vaikq miego ar poilsio metu;

1 2 5,3 . formuoti p ozityvq lop 5 e I i o - da r Lelio iv aizdi;

725.A.petiodi5kai tikrintis sveikat4. I5vados apie tinkamumQ dirbti fiksuoja,ros asmons

medicinos knygeleje (forma Nr. F048la), kurios laikomos vaikq maitinimo ir higienos

administratoriq specialisto kabinete;

125.5. i5klausyti kas penkeri metai pirmosios medicinines pagalbos teikimo kursus;

125.6. nedelsiant informuoti lop5elio-darl.elio direktoriq ar direktoriaus pavaduotojus apie

ivykusi nelaiming4 atsitikim4 darbe, pakeliui i darb4 ar i5 darbo. Susirgus apie gaut4 nedarbingum4

informuoti t4padi4 dien4. Nelaimingas atsitikimas pakeliui idarb4 ar i5 darbo bus laikomas tokiu tik
tada, jei darbuotojas namo ar i darbq vyko iprastu marsrutu, nuo jo nenukrypstant;

125.7. saugoti lop5elio-darZeho tarnybines paslaptis, neatskleisti jq ar kitos konfidencialaus

pobfidZio informacijos, kuri gali pakenkti lop5elio-dari,elio veiklai (tarnybinemis paslaptimis

laikoma informacija apie darbuotojo asmens duomenis, darbo uZmokestf, darbo sutartis, sutardiq
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tekstus ir jq fragmentus, personalo anketinius duomenis);

125.8. taupyti elektros energij4 ir vandeni, tausoti inventoriq, apie pasitaikandius gedimus

informuoti [kvedi;

125.9. palaikyti tvark4 ir 5var4 darbo vietoje. Baigus darb1,palikti savo darbo viet4 tvarking4,

uLdaryti langus, uZgesinti patalpose Sviesas, i5jungti prietaisus i5 elektros tinklo, uZrakinti duris;

125.10. pastebejus lopSelyje-darLelyje pa5alinius asmenis, jq neleistin4 elgesi, pareikalauti

pasi5alinti i5 istaigos ar jos teritorijos ir skubiai apietai informuoti administracij4.

1 26. Lop5elio-darZelio grupiq mokytoj ai privalo :

126.I. informuoti lop5elio-darZelio direktoriq ar direktoriaus pavaduotoj4, jei itaria, kad

vaikas patyre smurt4, prievafi4, seksualini ar kitokio pobudZio isnaudojim4;

126.2. nedelsiant informuoti vaiko tevus (globejus), vaikq maitinimo ir higienos

administratoriq , direktoriq apie vaiko traum4, fimius sveikatos sutrikimus, ivykusius vaiko buvimo

lop5elyje-darLelyje metu. Traumq ir sunkiq susirgimq atvejais kviesti greitqqpagalb4 ir informuoti

tevus. Informacij4 suteikia tas mokytojas, kurio darbo metu ivyko nelaimingas atsitikimas ar [mus
vaiko sveikatos sutrikimas.

127 .Keistis priemonemis, inventoriumi galima tik suderinus su [kvede.

128. Darbuotojai savo rankines, vaistus ir kitus asmeninius daiktus grupese laiko uZrakintus,

vaikams nepasiekiamose vietose,

129. Kiekvienas darbuotojas atsako ti. jam priskirtq ir darbo procese naudojamq priemoniq ir
inventoriaus tiksling4 ir saugq naudojim4.

130. Metq pabaigoje (irlar esant bfitinumui) direktoriaus isakymu sudaryta komisija atlieka

tufto nurasym4, meting ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacij4.

131. Maisto sandelyje vien4 kart4 ketvirtyje atliekama maisto likudiq inventorizacija.

132 'Kiekvienas darbuotojas atsako uL jam priskirtq ir darbo procese naudojamq priemoniq ir
inventoriaus tiksling4 ir saugq naudojim4.

1 3 3 . LopS elio-darZelio rnokytoj ams draudZiama :

133.1. keisti darbo grafikus be lop5elio-darZelio direktoriaus ar tiesioginio vadovo sutikimo;

133.2. paZeisti numatyt4 grupes vaikq dienos ritm4, ilginti ar trumpinti intervalus tarp

maitinimq ir veiklos;

i33.3. palikti vaikus be prieZiuros, priimti vaikus igrupE ir i5leisti vaikus inamus su

nepilnamediais broliais/seserimis, neblaiviais asmenimis arba suaugusiais pa5aliniais asmenimis,

neturindiais ra5tiSko vaiko tevq (globejq) pra5yrno/leidimo;

133.4. bausti vaikus fizinemis, moralinemis bausmemis, juos g4sdinti, grasinti, Zeminti jq
orum? ar kitaip paZeidineti vaiko teises;

133.5. pasivaik5diojimo metu kalbetis su kolegomis ar mobiliuoju telefonu, palikus vaikus be

prieZiDros;
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133.6. pavie5inti privadi4 informacij4 apie vaikus arjq Seimas;

133.7. skleisti asmens garbg ir orum? Zeminandi4 informacij4, vartoti necenzurinius ZodZius;

133.8. uZsiimti bet kokia prekyba;

133.9. darbo rnetu bflti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniq ir toksiniq medLiag4;

133.10. organizuoti i5 tevq pinigines rinkliavas.

X SKYRIUS
APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

134. Darbuotojq apranga turi bfiti Svari, tvarkinga, dalykinio stiliaus, patogi dirbti su vaikais,

nei55aukianti ugdytiniq ir jq tevq (globejq) neigiamos reakcijos.

135. Virtuves darbuotojai privalo vilketi speciali4 aprangq, darbo metu nedeveti Ziedq ir
kitokiq papuoSalq, laikrodZiq.

XI SKYRIUS
NAUDOJIMOSI ELEKTRONINIU PASTU IR INTERNETU TVARKA

136. DraudLiama naudoti elektronini pa5t4 ir internet4 asmeniniams, komerciniams tikslams,

Lietuvos Respublikos istatymais draudZiamai veiklai, SmeiZiandio, grasinamojo pobldZio ar

visuomenes morales principams prie5taraujandiai informacijai, kompiuteriq virusams, piktybiskai

informacijai (spam) siqsti ar kitiems tikslams, kurie gali paZeisti lop5elio-darZelio ar kitq asmenq

teisetus interesus;

137. Visos darbo priemones (kompiuteris, kopijavimo technika ir pan.) gali buti naudojamos

tik darbo tikslais.

XII SKYRIUS
PATEKTMO I LOPSELTO-DARLBLtO PATALPAS TVARKA

138. Raktai irlar asmeninis kodas signalizacijaiyra vieninteles priemones, suteikiandios teisg

patekti i lopS elio -d arlelio patalpas darbuotoj am s.

139.Baigg darb1lopSelio-darZelio darbuotojai tLrakina savo darbo vietos patalpas. Atsakingas

darbuotojas patikrina vidaus patalpas ir ijungia signalizacij 4, taip pat atlieka pakartoting lop5elio-

darZelio patalpq apLinr q suveikus signalizacij ai.

140. Soniniai lop5elio- dafielio lauko varteliai del vaikq saugumo yra rakinami.

XIII SKYRIUS
DARBUOTOJU SKATTNTMAS rR sruRr(SrUs DARBUOTOJU

DARBO PAREIGU PAZEIDIMAI

l4l.Darbuotojai gali buti skatinami:

l4l.L.lop5elio-darZelio direktoriaus padekaLodZirir raStu uZ ilgalaiki darb6,nepriekaisting4

pareigq atlikim4, gerus darbo rezultatus;
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14L2.lopSelio-darLelio direktoriaus skiriama premija ne daugiau kaip vien4 kart4 per rnetus,

atlikus vienkaftines ypad svarbias lop5elio-darzelio veiklai uZduotis;

l4l.3.lop5elio-darZelio direktoriaus skiriama premija ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus,

ivertinus labai gerai darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4;

142. Siurk5diais darbuotojq darbo pareigq paZeidimais laikoma:

142.1. neleistinas elgesys su vaiku, vaikq palikimas be prieZiuros, vaikq filmavimas,

fotografavimas, varzdo medZiagos vieSinimas ir panaudojimas asmeniniais tikslais arba kiti
veiksmai, tie sio giai paLeidLiantys Zmo gaus konstitucine s teises ;

142.2. seksualinis priekabiavimas prie vaikq, bendradarbiq, pavaldiniq ar interesantq;

l42.3.neatvykimas i darb4 be svarbios prieZasties, pavelavimas, i5ejimas i5 darbo be

administracijos leidimo;

142.4. alkoholio, toksiniq bei narkotiniq medZiagq laikymas ir jq naudojimas darbo metu;

142.5. s4moningas lop5elio-darLelio turto gadinimas, lop5elio-darZelio turto vagyste;

142.6. darbq saugos ir priesgaisrines saugos bei elektros saugos taisykliq nesilaikymas;

142.7. darbo priemoniq naudojimas ne darbo tikslais;

142.8. dokumentq, duomenq klastojimas;

142.9. atsisakymas tikrintis sveikat4, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi;

| 42. 1 0 . ne cenzDrin it4 Lo dLi,4 vartoj imas bendruomene s nariq akivaizdoj e ;

142.11. lop5elio-darLelio bendruomenes nariq (vaikq, tevq) (globejq) ir darbuotojq)

iZeidinej imas, apkalbej imas, SmeiZto skleidimas;

142'I2. interviu Ziniasklaidai apie lopSelio-darZelio veikl4 be direktoriaus sutikimo;

142.I3. kiti Siurk5tus darbo pareigq paZeidimai, numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

143. Sios Taisykles isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos.

144.Taisykles gali buti keidiamos, papildomos keidiantis istatymams, keidiant lop5elio-

dafielio veiklos organizavimE ar ji reorganizuojant.

145' Siq Taisykliq paZeidimas bus laikomas darbo pareigq paZeidimu, uZ kuri yra taikoma

atsakomybd, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

146. Taisykliq reikalavimq r,ykdymas yra privalomas.

147' Su Taisyklemis ir jq pakeitimais darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai.

SUDERINTA

Pro fe s ines oryanizacijo s pirmininke


