
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS  VIDZGIRIO  PROGIMNAZIJOS   

  DARBO  TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visas progimnazijos pavadinimas – Alytaus Vidzgirio progimnazija.  

2. Sutrumpintas progimnazijos pavadinimas – Vidzgirio progimnazija (toliau – 

progimnazija). 

3. Progimnazijos identifikavimo kodas – 191056433. 

4. Progimnazijos įsteigimo data ir veiklos pradžia – 1977-09-01. 

5. Progimnazijos teisinė forma ir priklausomybė – progimnazija yra Alytaus miesto 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį, 

organizacinį, teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, atributiką, sąskaitas banko įstaigose. 

6. Progimnazijos grupė ir tipas – bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla. 

7. Progimnazijos buveinė – Kaštonų g. 3, LT- 63316 Alytus. 

8. Mokymo kalba – lietuvių. 

9. Progimnazijos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 

188640271, adresas – Rotušės a. 4, LT - 62504 Alytus. 

10. Progimnazijos veiklą koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija, 

identifikavimo kodas 188706935. 

11.  Mokymo formos – dieninė, mokymas namuose. 

12.  Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis 

mokymas. 

13.  Kitos veiklos rūšys – neformalusis vaikų švietimas, priešmokyklinis ugdymas,  vykdant   

priešmokyklinio ugdymo programą, bendrasis pagrindinis specialusis mokymas, vykdant 

specialiąsias programas, informacinė pagalba, psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, 

pagalba mokytojui (mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, informacinė, ekspertinė ir konsultacinė 

pagalba), sveikatos priežiūra mokykloje, pailgintos dienos grupė. 

      14. Progimnazijoje veikia savivaldos institucijos:  

14.1.  Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų 

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

renkama principu 3+3+3 (mokytojus– MT posėdyje; mokinius – 8 kl. Mokinių taryboje; tėvus –   1-

8. Mokinių tėvų atstovų susirinkime; mokyklos tarybos pirmininkas renkamas I tarybos posėdyje). 

14.2.  Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų 

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos vadovybė, visi 

mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologas, 

specialusis pedagogas, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. 

Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. 

14.3.  Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, turinti savo 

nuostatus. 

14.4.  Metodinė taryba - nuolat veikianti metodinių grupių pirmininkų grupė, kuri padeda 

numatyti metodinės veiklos kryptis ir koreguoja dalykinių grupių veiklą ir  siekia įgyvendinti 

progimnazijos bendrus ugdymo tikslus. 

PATVIRTINTA 

Alytaus Vidzgirio progimnazijos 

direktoriaus 

2012 m. lapkričio 26d. įsakymu Nr. 

V-34 

(2019 m. rugsėjo 2 d.  

įsakymu Nr. V-48 redakcija) 
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15. Progimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje 

klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkime. Klasių tėvų komitetai kartu su klasės 

auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias 

organizacines problemas. 

16. Progimnazijos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines nepolitines ir profesines 

organizacijas. Progimnazijoje savanoriškumo pagrindu veikia kūrybinės grupės, paralelėse (5-8) 

klasėse dėstančių mokytojų metodinės grupės. 

      17. Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės – progimnazijos bendruomenės darbą 

reglamentuojantis dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir progimnazijos  

vadovų, mokytojų, progimnazijos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų) elgesio normas. 

18. Darbo tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 

sveikatos ir saugos įstatymu, švietimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais, poįstatyminiais aktais, švietimo ir mokslo ministerijos teisiniais aktais, progimnazijos 

nuostatais. 

19. Progimnazijos darbo tvarkos taisykles tvirtina direktorius, suderinęs su mokytojų ir 

mokyklos tarybomis. 

 

 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS  TVARKA 

 

20. Mokinių  kontingentas komplektuojamas teritoriniu principu, Alytaus  m. savivaldybės 

administracijos nustatyta tvarka: 

Kaštonų g. 

Topolių g. 

Statybininkų g. (neporiniai namai) 

Jaunimo g. 

Likiškėlių g. (nuo 68 iki 100 poriniai namai) 

Sudvajų g. 

Kernavės g.  

Santaikos g.  

Eiguvos g. 

Girininkų g. 

Vidzgirio g. 

Lazdynų g. 

Draustinio g. 

Dainavos g. 

Skalvos g. 

Sūduvos g. 

Birštono g. 

20.1. Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Rugsėjo mėnesį 

išduodamas popierinis, laminuotas mokinio pažymėjimas, mokiniui arba jo tėvams (globėjams) 

prašant išduodamas elektroninis mokinio pažymėjimas (mokamas). 

21.  Esant galimybei, atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, daromos išimtys, jei 

išsilavinimas ir kitos aplinkybės (sveikata, dėstomos kalbos mokėjimas ir kt.) atitinka priėmimo į 

progimnaziją sąlygas. Priėmimo tvarka numatyta mokyklos nuostatuose, stende ir progimnazijos 

internetiniame puslapyje paskelbiama tėvams. 

22. Mokiniai į priešmokyklinę grupę ar pirmąją klasę priimami tėvams (globėjams) pateikus 

prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, sveikatos pažymėjimą.  

23. Pradėti lankyti Progimnazijos leidžiama fiziškai ir psichiškai subrendusiems vaikams: 5-

6 metų – priešmokyklinę grupę, 6-7 metų – pirmą klasę. Priimant mokinius į aukštesnes klases, 

būtinas išeito mokslo pažymėjimas su mokyklos antspaudu arba laisvos formos pažyma (jei dar 

nesibaigę mokslo metai) apie jo mokymosi ankstesnėje mokykloje rezultatus.  
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24. Išvykstant iš progimnazijos, pateikiamas tėvų (globėjų) prašymas direktoriaus vardu dėl 

išbraukimo iš mokinių  sąrašų. 

25. Klasės auklėtojas atspausdinta TAMO dienyne suformuotą ataskaitą apie per pusmetį 

mokinio gautus dalykų pažymius arba pusmetinius įvertinimus. 

26. Progimnazijos direktorius keliamosios klasės mokiniui, išvykstančiam iš progimnazijos 

pasibaigus mokslo metams, išduoda pažymėjimą, išvykstančiam iš progimnazijos nepasibaigus 

mokslo metams – laisvos formos pažymą. 

27. Išvykstančiam iš progimnazijos mokiniui, atsiskaičiusiam su biblioteka, klasės 

auklėtoju, raštinės vedėju, išduodamas išeito mokslo pažymėjimas, o asmens byla ir sveikatos 

dokumentai persiunčiami į tą mokyklą, kurioje mokinys tęs mokslą. 

28. Mokinio priėmimas į mokyklą ar išvykimas iš jos įforminamas direktoriaus įsakymu. 

29. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą 

priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo 

mokymosi pasiekimus; 

30. Mokinys, su tėvais ar kitais teisėtais atstovais išvykęs nuolat gyventi į užsienio valstybę 

ir nelankantis mokyklos ilgiau negu vieną mėnesį, laikomas nelankančiu mokyklos, todėl      

Mokytojų tarybai pasiūlius, Mokyklos tarybai nusprendus ir gavus Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus rašytinį sutikimą, mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš 

mokyklos mokinių sąrašo. Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais gyventi į užsienį 

faktą nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija; 

31. Mokinio, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei elgesys kelia realią ir 

akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba, gali būti pašalintas iš bendrojo lavinimo mokyklos. Mokyklos vadovas kartu su mokyklos 

steigėju arba bendru susitarimu, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į 

kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokykla informuoja jo gyvenamosios vietos 

savivaldybę. 

 

 

III. MOKYTOJŲ IR PERSONALO PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA  

 

33. Progimnazijos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo savo pavaduotojus, mokytojus, 

administracijos, ūkio ir pagalbinį personalą.  

34. Progimnazijos direktorius neturi teisės atsisakyti priimti į darbą mokytojų bei kitų 

darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, politinių ar religinių įsitikinimų bei kitų 

aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis žmogaus savybėmis.  

35. Mokytojų ir kitų darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi 

(nustatytos formos). Ją pildo įgaliotas asmuo – raštinės vedėjas, pasirašo mokyklos direktorius  ir 

priimamas į darbą asmuo.  

36. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. 

Priimami į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, 

kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami mokyklos darbo tvarkai, o mokyklos 

direktorius įsipareigoja mokėti mokytojams bei kitiems darbuotojams sulygtą darbo užmokestį ir 

užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose 

norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.  

37. Mokytojai ir kiti darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo 

darbo apimtį, sudėtingumą, pagal jų išsilavinimą, darbo stažą bei kitus, LR įstatymuose nustatytus 

kriterijus, tačiau darbo užmokestis neturi būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatytąjį minimalų darbo užmokestį. Šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogintų 

darbuotojo padėtį, nurodytą LR įstatymuose. Darbo užmokestis mokyklos darbuotojams 

apskaičiuojamas pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, 

LR Darbo kodeksą, Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistemą ir pagal 

kitus LR įstatymuose nustatytus kriterijus 
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38. Mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę), nustatytas mokslo metų 

pradžioje, gali keistis per mokslo metus dėl  objektyvių priežasčių (sumažėjus klasių komplektams 

ar pasikeitus ugdymo planui) arba abipusiu mokytojo ir mokyklos vadovybės susitarimu, 

atitinkamai įforminus šį pasikeitimą.  

39. Priimami į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti 

sveikatą, pateikti būtinus, įstatymuose numatytus dokumentus, susipažinti su šiomis taisyklėmis, 

mokyklos nuostatais, kitais jų darbą reglamentuojančiais dokumentais, turi išklausyti visų rūšių 

instruktažus, susipažinti su pareigybiniais aprašymais.  

40. Mokytojai ir kiti darbuotojai neturi teisės be mokyklos vadovybės žinios pavesti atlikti 

savo darbą kitiems asmenims.  

41. Priimdamas į darbą bei atleisdamas iš darbo mokytojus ir kitus darbuotojus, mokyklos 

vadovas privalo griežtai laikytis LR darbo kodekso, kitų darbo santykius reglamentuojančių 

įstatymų ir norminių aktų.      

42. Mokyklos mokytojai atestuojami LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

 

 

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

43. Mokykla yra  8 metų, dviejų pakopų: 

43.1. pirmoji pakopa – ketverių metų pradinė mokykla (1-4 kl.); 

43.2. antroji pakopa – ketverių metų pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos mokykla (5-8 

kl.) 

44. Renkasi pasirenkamuosius dalykus ir neformalųjį ugdymą. 

45. 2-oje klasėje pradedamas pirmosios užsienio kalbos (anglų k.) mokymas, o 6–oje 

klasėje - antrosios užsienio kalbos (rusų) mokymas. 

46. Kiekvienais mokslo metais mokiniai (iki 15 metų – nutaria tėvai) apsisprendžia dėl 

dorinio (tikybos ar etikos) mokymosi. 

47. Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.  

48. Mokslo metai baigiami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą tvarką ugdymo 

planuose. Mokiniams skiriamos atostogos pagal pateiktas ugdymo proceso organizavimo 

rekomendacijas. Atostogų laiką tvirtina mokyklos direktorius.  

49. Mokyklos ugdymo planą rengia darbo grupė, vadovaudamasi švietimo ir mokslo 

ministerijos parengtu ugdymo planu kiekvieniems mokslo metams. Mokyklos ugdymo planą 

aprobuoja mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius.  

50. Mokyklos taryba nustato mokyklos darbo organizavimo būdą, mokslo metų skirstymą 

pusmečiais ir pamokų bei pertraukų trukmę.  

51. 5-8 klasių mokinių žinių vertinimo kriterijus ir dalykų sistemą mokytojai aptaria 

metodinėse grupėse. Su vertinimo kriterijais supažindinami mokiniai. Jei mokinių žinių vertinimo 

kriterijai keičiasi, tai apie pasikeitimus būtinai reikia pranešti mokiniams. 

52. Adaptacinio periodo metu 5 kl. mokinių pasiekimų vertinimą nustato mokytojų taryba.  

53. 1-4 klasių mokinių, kurių pasiekimų vertinimas ideografinis, pusmetinė ir metinė 

mokinių pasiekimų pažanga fiksuojama įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, 

pagrindinis, aukštesnysis). 

54. Pasirenkamųjų dalykų mokinių žinių vertinimą nustato mokytojų taryba.  

55. Mokiniai per dieną negali rašyti daugiau kaip 1 kontrolinį darbą.  

56. Kontrolinių darbų dienas mokytojas skiria pagal ilgalaikius arba teminius planus. 

Kontrolinių darbų skaičius per pusmetį numatytas ilgalaikiuose ar teminiuose planuose. Juos 

mokytojas pažymi klasės dienyno kontrolinių darbų grafike ne vėliau kaip prieš savaitę ir 

informuoja apie tai mokinius. Mokytojas reikalauja, kad mokinys atsiskaitytų už praleistas temas, 

jeigu jis sirgo ir dėl kitų priežasčių praleido pamokas. Mokinys suderina su mokytoju atsiskaitymo 

laiką, jei reikia, prašo mokytojo pagalbos neišeitam kursui įsisavinti. 
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57. 1 kl. mokiniams ir 2 kl. mokiniams I pusmetį namų darbai neskiriami. 2 kl. mokiniams 

namų darbai gali būti skiriami II pusmetį. 2-10 kl. mokiniams prieš šventes ir atostogas namų darbai 

neskiriami. Namų darbų skyrimą konkrečios klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai derina 

tarpusavyje. 3-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 

val., 5-6 kl. – 1,5 val., 7-8 kl. – 2 val.. 

58. 5-8 kl. mokinių dailės, muzikos, kūno kultūros žinios vertinamos 10 balų sistema. 

Galimos ir kitos vertinimo formos. 

59. 5-8 kl. mokiniai, baigę ar lankantys dailės, muzikos ar sporto mokyklas, tėvų, dalyko 

mokytojo ir auklėtojo bendru susitarimu bei mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleisti nuo 

privalomų to dalyko pamokų, užtikrinant mokinio saugumą. Būtina laikytis šių reikalavimų: 

61.1. tėvai privalo atvykti į mokyklą ir parašyti prašymą direktoriaus vardu; 

61.2. pateikti pažymą, kad jų sūnus ar duktė lanko dailės, muzikos ar sporto mokyklą; 

61.3. gauti dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo sutikimus bei direktoriaus pritarimą; 

61.4. sudaryti sutartį (vienam arba dviem pusmečiams) su dalyko mokytoju, kurioje 

nurodoma, iki kada ir už ką mokinys privalo atsiskaityti, numatyti vertinimo kriterijus ir atsiskaitymo 

formas. Iš gautų įvertinimų vedamas pusmečio pažymys. 

62. Mokiniai atsiskaito pusmečio pabaigoje (per mokslo metus) mokytojo nustatyta tvarka. 

63. 1-4 klasių mokiniams pamokos vyksta savo klasėje, išskyrus užsienio kalbos, dorinio 

ugdymo ir muzikos pamokas. 5-8 klasių – kabinetuose, kuriuose mokiniai turi nuolatinę, higienos 

reikalavimus atitinkančią darbo vietą. 1-4 klasės mokiniai mokosi tik pirmoje pamainoje. 

64. Pamokų trukmė 1 klasėse – 35 min., 2-8 klasėse – 45 min. Pertraukų trukmė – 10 min. 

po pirmos ir antros pamokos; 20 min. po trečios pamokos, 25 min. po ketvirtos pamokos, 10 min. 

po penktos ir šeštos pamokos. Pradinėse klasėse rekomenduojama trumpa pertraukėlė per kiekvieną 

pamoką. 

65. Pagrindinė mokymo forma yra pamoka. Be jos, mokytojai renkasi kitas formas: 

seminarus, disputus, ekskursijas, tarpmokyklines paskaitas, konsultacijas, savo nuožiūra numato 

individualų, grupinį, savarankišką mokinių darbą ir namų darbų skyrimą. 

66. Mokinių elgesį stebi klasės auklėtojas ir apie tai  ne rečiau kaip du kartus per mėnesį 

informuoja tėvus. Informavimo formas pasirenka pats klasės auklėtojas. 

 

 

V.  MOKYKLOS VALDYMAS 

 

67. Mokyklai vadovauja direktorius. Sprendimą dėl direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo 

užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo priima Alytaus miesto savivaldybės taryba, 

vadovaudamasi Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su direktoriumi 

pasirašo Alytaus miesto savivaldybės meras. 

68. Mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus 

ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių 

aprašymus. Direktorius turi teisę į vieno iš darbuotojų pareigybės aprašymą įrašyti nuostatą, kad jis 

laikinai eina direktoriaus pareigas, kai darbe nėra direktoriaus. 

69. Mokyklos direktorius: 

69.1. Siekdamas kuo efektyvesnės mokyklos švietimo veiklos ir švietimo pagalbos 

mokyklos direktorius vykdo šias funkcijas: 

69.2. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą; 

69.3. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, mokyklos 

ugdymo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui; 

69.4. nustato mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, struktūrinių 

padalinių vadovų veiklos sritis, skiria ir atleidžia mokytojus, direktoriaus pavaduotojus, kitus 

ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, vadovaudamasis Darbo 

kodekso, Vyriausybės nutarimų ir tarnybos vidaus darbo tvarkos taisyklių nuostatomis, skiria 
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paskatinimus ir nuobaudas. Direktorius turi teisę į vieno iš darbuotojų pareigybės aprašymą įrašyti 

nuostatą, kad jis laikinai eina direktoriaus pareigas, kai darbe nėra direktoriaus (nedarbingumo, 

atostogų, ir komandiruotės metu); 

69.5. kartu su bendruomene numato mokyklos veiklos kryptis, rengia veiklos programą, 

mokyklos nuostatus ir teikia aprobuoti Mokyklos tarybai; 

69.6. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, priimamus 

sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, 

užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką; 

69.7. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo vykdymą ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus; 

69.8. atlieka Alytaus miesto savivaldybės tarybos priskirtas funkcijas, įtrauktas į mokyklos 

nuostatus ir pareigybės aprašymą; 

69.9. aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei savivaldybės švietimo 

politiką, numato visuomenės poreikius atitinkančius mokyklos veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių 

ir trumpalaikių veiklos programų rengimą, organizuoja jų vykdymą;  

69.10. paskirsto vadybos funkcijas direktoriaus pavaduotojams, sudaro galimybes jiems 

savarankiškai dirbti, įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktus darbus; 

69.11. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles; 

kartu su Vaiko gerovės komisija rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptikti pavojai, susiję su 

vaiko saugumu, saugios aplinkos kūrimu įstaigoje, sprendžia konkretaus vaiko problemas, pritaiko 

jam ugdymą ir švietimo pagalbą; 

69.12. rūpinasi mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu 

jų panaudojimu, darbų sauga; 

69.13. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja 

mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, 

pasitarimus; 

69.14. sudaro mokyklos vardu sutartis teisės aktų nustatyta tvarka; 

69.15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

69.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; 

rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais; 

69.17. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui 

ir mokyklos teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos 

įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;  

69.18. konsultuoja mokyklos darbuotojus teisės aktų, ugdymo programų įgyvendinimo, 

vadybos, švietimo įstaigos įsivertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir 

kitais klausimais; 

69.19. vertina mokyklos darbuotojų ir mokytojų praktinę veiklą Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatų nustatyta tvarka; 

69.20.Vadovauja mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisijai; 

 69.21. tiria mokyklos bendruomenės narių prašymus ir skundus įstaigos veiklos klausimais, 

kaupia informaciją apie mokyklos būklę ir pokyčius, rengia švietimo būklės ataskaitas, teikia jas 

savivaldybės administracijai; 

69.22. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro 

jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę 

atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;  

69.23. priima mokinius į mokyklą Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, 

sudaro mokymo sutartis, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, palaiko ryšius su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis ir 

kitomis (socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, policijos, vaiko teisių apsaugos ir pan.) 

institucijomis, visuomene, mokyklos rėmėjais, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką; 
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69.24. organizuoja mokyklos ugdymo procesą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo 

priežiūrą (stebi, analizuoja, vertina mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus), užtikrina tinkamą 

švietimo kokybę ir vaikų sveikatos saugą pagal Lietuvos higienos normą (įstaigoms, vykdančioms 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir mokykloms, vykdančioms bendrojo 

ugdymo programas) reikalavimus;  

69.25. atstovauja kitose institucijose; 

69.26. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas; 

69.27. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi. 

70. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:    

70.1. organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymą, pamokų ir neformaliojo 

ugdymo tvarkaraščių sudarymą; 

70.2. vadovauja vaikų su negalia integravimosi programų igyvendinimui, organizuoja Vaiko 

gerovės komisijos darbą; 

70.3. teikia pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai; 

70.4. stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus; 

70.5. skatina mokytojus kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis; 

70.6. tvarko mokinių ir mokyklos baigimo dokumentų apskaitą; 

70.7. vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie 

vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones; 

70.8. organizuoja tėvų (ar vaiko globėjų) švietimą; 

70.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

71. Direktoriaus pavaduotojas  ūkiui: 

71.1. rūpinasi mokyklos materialiniais ir informaciniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui, 

sanitarija ir higiena; 

71.2. organizuoja aptarnaujančiojo personalo darbą; 

71.3. rūpinasi mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga; 

71.4. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas. 

 

 

VI. REIKALAVIMAI  MOKYTOJAMS 

 

72. Mokytojai savo darbe vadovaujasi ,,Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais”, 

mokyklos tarybos aprobuotomis ,,Darbo tvarkos taisyklėmis” ir kitais švietimo sistemos darbą 

reglamentuojančiais dokumentais, teikia pasiūlymus jiems tobulinti. 

73. Savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją mokytojai kelia ne tik individualiai, bet ir 

dalyvaudami metodinių grupių darbe. Domisi naujausiais švietimo sistemos darbą 

reglamentuojančiais dokumentais. 

74. Mokytojas pildo individualaus darbo planus, vykdo administracijos nurodymus ir  

atlieka kitas pareigas, numatytas mokyklos nuostatuose, mokytojo pareigybės apraše. 

75. Dalyvauja mokyklos savivaldos institucijų rengiamuose posėdžiuose, susirinkimuose, 

kuriuose būtina dalyvauti ir tada, kai mokytojas neturi pamokų. Mokinių atostogų metu darbo 

vietoje dirba pagal tų metų savaitinio darbo krūvio išdėstymą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 

įsakymu (jeigu nėra kito nurodymo). Kitu metu dirba pagal tų metų savaitinio darbo krūvio 

išdėstymą.  Pagal mokyklos direktoriaus įsakymą dalyvauja egzaminų ir žinių patikrinimo komisijų 

darbe. Dėl svarbių priežasčių negalėdamas atvykti, iš anksto apie tai praneša mokyklos direktoriui. 

76.  Reikalauja, kad mokiniai laikytųsi darbo ir viešosios tvarkos taisyklių. Pastebėjęs 

pažeidimus, imasi priemonių padėčiai taisyti. 

77.  Užtikrina tvarką, mokinių drausmę pamokose, popamokiniuose bei užmokykliniuose 

renginiuose. Budėjimo dieną mokytojas budi jam paskirtoje vietoje ir atsako už mokinių drausmę, 

saugumą, tvarką. 
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78.  Atsako už tvarką, mokinių sveikatą, jų gyvybę pamokų ir popamokinių renginių, 

ekskursijų metu. 

79. Nuolat seka informaciją mokyklos skelbimų lentoje, el. pašte, TAMO dienyne (ilgesnį 

laiką nebuvęs darbe sužino iš kolegų) ir laiku pateikia reikiamas žinias, atlieka kitus neplaninius 

darbus. 

80.  Susirgęs ar dėl kitų priežasčių negalėdamas atvykti į darbą, privalo tuoj pat pranešti 

apie tai mokyklos direktoriui. Gavęs nedarbingumo pažymą arba pasibaigus nedarbingumo laikui, 

tą pačią dieną privalo informuoti direktorių arba raštinės vedėją.  

81. Į pamokas, popamokinius renginius atvyksta ne vėliau kaip 5 min. prieš užsiėmimų 

pradžią. Visas pamokai ar kitam užsiėmimui reikalingas priemones pasiruošia iki jų pradžios. 

82.  Fizikos, chemijos, kūno kultūros bei kitose pamokose, būrelių, fakultatyvų užsiėmimų 

metu mokslo metų pradžioje, kiekvieno pusmečio pradžioje (esant reikalui ir dažniau) supažindina 

mokinius su saugumo taisyklėmis, įrašo tai el. dienyne, užtikrina, kad mokiniai jų laikytųsi. 

83.  Organizuoja ugdymo procesą, kreipdamas dėmesį į mokinių sveikatą ir higienos 

reikalavimus. Mokslo metų pradžioje sudaro sėdėjimo kabinete planą, atsižvelgdamas į mokinių 

ūgį, regėjimo, klausos savybes. Esant reikalui, keičia sėdėjimo vietą perkeldamas iš vienos eilės į 

kitą arčiau langų. 

84.  Po pirmo skambučio eina į pamoką, ją pradeda nuskambėjus antram, baigia, kai 

suskamba skambutis pamokos pabaigai. 

85.  Po pamokos, išleidęs mokinius iš kabineto, sulaukia ateinančios klasės mokinių, kad šie 

per pertrauką galėtų pasidėti kabinete knygas ir kitus daiktus. Išeidamas iš kabineto, išleidžia 

mokinius, užrakina duris. 

86.  Reikalauja, kad paskirti mokiniai pamokos pradžioje pateiktų užpildytą lankomumo 

sąsiuvinį, kuriame mokytojas privalo pasirašyti. 

87.  Organizuoja sistemingą žinių kontrolę. Iki pamokos pabaigos paskelbia pažymius, juos 

komentuoja ir įrašo į el. dienyną. Dalyko pusmetinis pažymys vedamas, kai pažymių skaičius lygus 

savaitiniam pamokų skaičiui plius vienas pažymys. Vedant pusmetinį ir metinį pažymį 

skaičiuojamas aritmetinis vidurkis pagal matematines taisykles  (Pvz.: jei vidurkis 8,5 ir daugiau, tai 

apvalinama iki 9). Metinis pažymys vedamas iš I ir II  pusmečių rezultatų.  

88. Žinių patikrinimo raštu pažymius surašo tikrinimo dienos skiltyje. Tokios apklausos 

pažymius, vertinimus ,,įskaityta”, ,,neįskaityta” rašyti kitos dienos skiltyje draudžiama. 

89.  Kontrolinius ir kitus darbus raštu ištaiso ir įvertinimus surašo į el. dienyną ne vėliau 

kaip per vieną savaitę.  Kiekvieną pamoką užpildo visas el. dienyno pamokos skiltis. Dienyne 

žymėti kitus ženklus, negu leidžia dienyno pildymo taisyklės, draudžiama.  

90.  Mokinį, pamokos metu pažeidusį tvarką, įspėja, įrašo pastabą ir imasi kitų mokyklos 

dokumentuose numatytų drausminimo priemonių. Pašalinti mokinį iš pamokos draudžiama. 

Ypatingais piktybiško drausmės pažeidimo atvejais konfliktas sprendžiamas tuoj pat po pamokos. 

91.  Pasibaigus pamokai ar kitam užsiėmimui, kartu su budinčiais mokiniais sutvarko ir 

palieka švarią patalpą. Po paskutinės pamokos patikrina, ar uždaryti langai, išjungti elektros 

prietaisai, užsukti vandens čiaupai. Užrakinęs kabinetą, raktą palieka nurodytoje vietoje. 

92.  Nepalieka mokinių vienų kabinetuose, dirbtuvėse, sporto, aktų salėse bei kitose 

patalpose. Pertraukų metu nepalieka vienų mokinių klasėje, vėdina patalpą. 

93.  Pastebėjęs negaluojantį mokinį, išleidžia jį su palydovu į medicinos punktą ar 

organizuoja kitokią pagalbą, reikalui esant, informuoja tėvus ir iškviečia greitąją med. pagalbą. 

94.  Apie visus susirgimus, nelaimingus atsitikimus, suteikęs pagalbą, informuoja budintį 

vadovą, mokyklos direktorių ir klasės auklėtoją; auklėtojas informuoja mokinio tėvus. 

95.  Apie nelaimingus atsitikimus po žodinės informacijos mokyklos direktoriui pateikia 

paaiškinimą raštu. 

96.  I-IV klasių mokytojai po paskutinės pamokos pasižiūri ar mokiniai tvarkingai 

apsirengę, išleidžia juos į namus. 

97.  Visi mokytojai dokumentus tvarko pagal naujausias dokumentų rašymo instrukcijas bei 

nurodymus, laikydamiesi Kalbos įstatymo ir Lietuvių kalbos komisijos nutarimų. 
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98.  Pasibaigus mokslo metams, sutvarko neformaliojo ugdymo, klasių dienynus, Mokinių 

bylas bei kitus dokumentus ir nurodytu laiku atiduoda mokyklos administracijai. 

99.  Draudžiama: 

99.1 pakeisti pamokų, popamokinės veiklos tvarkaraščio, pavaduoti kito mokytojo ar 

pasišalinti iš pamokos be administracijois leidimo; 

99.2. leisti pašaliniams asmenims dalyvauti pamokose, kituose užsiėmimuose be 

administracijos sutikimo; 

99.3. įeiti į kito mokytojo pamoką, renginį be mokytojo ar mokyklos administracijos 

sutikimo; 

99.4. vartoti alkoholį, narkotikus, kitas psichotropines medžiagas arba būti apsvaigusiems 

nuo jų, nesinaudoti ugdymo procesui nereikalingomis priemonėmis. 

 

 

VII. REIKALAVIMAI  DIRBANTIEMS SPORTO SALĖJE 

 

100. Sporto salė gali būti naudojama kūno kultūros pamokų, treniruočių, sporto varžybų 

vykdymui pagal sudarytą sporto salės užimtumo grafiką. 

101. Visi sporto salėje organizuojami renginiai turi būti suderinti su mokyklos direktoriumi 

arba direktoriaus pavaduotoju ūkiui ir kūno kultūros mokytojais. 

102. Mokslo metų pradžioje, kiekvieno pusmečio pradžioje (esant reikalui ir dažniau) kūno 

kultūros mokytojai supažindina mokinius su saugumo taisyklėmis, įrašo tai el. žurnale, užtikrina, 

kad mokiniai jų laikytųsi. 

103. Kūno kultūros pamokų, treniruočių ir sporto varžybų dalyviai ir mokytojai privalo 

turėti tvarkingą sportinę  aprangą ir avalynę. 

104. Pamokų metu pašaliniams asmenims, neturintiems nieko bendro su ugdymo procesu, į 

sporto salę įeiti draudžiama. 

105. Parengiamosios, spec. medicininės grupės, laikinai arba visiškai atleisti nuo kūno 

kultūros pamokų mokiniai privalo parodyti medicinines pažymas kūno kultūros mokytojui, klasės 

auklėtojui ir jas pristatyti į medicinos kabinetą. 

106. Parengiamosios medicininės grupės mokiniai privalo dalyvauti pamokoje kartu su 

pagrindinės grupės  mokiniais, bet jiems ugdymo turinys griežtai individualizuojamas (jie dirba 

mažesniu krūviu arba neatlieka pratimų, kurie kenkia jų sveikatai). 

107. Specialiosios medicininės grupės mokiniai fiziškai lavinami gydymo įstaigų 

gydomosios kūno kultūros kabinetuose arba per specialiąsias pratybas mokykloje. Jie gali 

mankštintis ir kūno kultūros pamokose, bet jų fizinis krūvis ir jiems skirti fiziniai pratimai yra 

diferencijuojami pagal  gydytojų nurodymus. 

108. Mokiniai, nepasiruošę pamokai ar laikinai atleisti nuo kūno kultūros pamokų, privalo 

būti mokytojo nurodytoje vietoje, stebėti pamoką, atidžiai klausyti  ir įsiminti ugdymo uždavinius ir 

užduotis, mokinius mokytojas gali pasitelkti į pagalbą organizuodamas kitų mokinių veiklą. 

109. Pamokoms, treniruotėms, sportinėms varžyboms mokiniai rengiasi persirengimo 

kambariuose ir rikiuojasi prie sporto salės durų. Budintys mokytojai pertraukų metu stebi kaip 

mokiniai ruošiasi pamokai, elgiasi persirengimo kambariuose. Prasidėjus pamokai ar treniruotei 

užrakina persirengimo kambarius. Pasibaigus pamokoms, patikrina persirengimo kambarių būklę. 

110.  Į sporto salę mokiniai gali įeiti tik lydimi kūno kultūros mokytojo, trenerio, būrelio 

vadovo. Be suaugusių priežiūros mokiniams naudotis sporto įrengimais draudžiama. Galima dirbti 

tik tai, ką leidžia mokytojas ar treneris, laikantis saugumo reikalavimų ir drausmės taisyklių. 

111. Už sporto salės ir inventoriaus paruošimą pamokai, už jo sutvarkymą pasibaigus 

pamokai atsakingi yra kūno kultūros mokytojai, treneriai, būrelių vadovai, klasių sporto 

organizatoriai. Visas sporto inventorius turi būti sudėtas jam skirtose vietose. 

112. Kūno kultūros mokytojai pamoką baigia taip, kad iki skambučio mokiniai spėtų 

persirengti, bet ne anksčiau kaip 5 min. iki skambučio. 

113. Draudžiama palikti vienus mokinius sporto salėje. 
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114. Įvykus traumai pamokos, treniruotės metu, kūno kultūros mokytojas privalo skubiai 

organizuoti pirmąją pagalbą, apie įvykį informuoti budintį vadovą. 

115. Naudotis dušais gali mokyklos mokiniai tik su kūno kultūros mokytojo leidimu, kiti  

sportininkai turi gauti mokyklos direktoriaus leidimą. Nusiprausus dušuose, turi būti užsukti visi 

vandens čiaupai. Pastebėjus vandens lašėjimą, pranešti apie tai mokytojui ar treneriui. Paskutinis, 

išeidamas iš persirengimo kambario, išjungia šviesą. 

116. Stebėti varžybas leidžiama tik sėdint ant suoliuko arba stovint prie sienos už aikštelės 

ribų, jei tai netrukdo varžybų vykdymui. 

117. Kiekvieną dieną po 3 ir 6 pamokų bei vakare, pasibaigus treniruotėms, sporto salės 

grindys valomos drėgna šluoste. Salę valo mokyklos aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

118. Salėje bei pagalbinėse patalpose, naudojantis mokyklos sporto inventoriumi, privalo 

griežtai laikytis šių reikalavimų. 

 

 

VIII. REIKALAVIMAI  KLASIŲ AUKLĖTOJAMS 

 

119. Klasių auklėtojai vadovaujasi ,,Mokyklos nuostatais” ir “Darbo tvarkos taisyklėmis”. 

120. Organizuoja klasės savivaldą. 

121. Skatina auklėtinius dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose (būrelių, 

fakultatyvų ir kt.), užmokyklinėje veikloje. 

122. Ypatingą dėmesį skiria elgesio problemų turintiems, ypatingų poreikių ir socialiai 

apleistiems auklėtiniams ir jų šeimoms.  

123. Tvarko klasės dokumentus: 

123.1. klasės dienoraštį;      

123.2. Kontroliuoja, kad elektroninis dienynas būtų tinkamai tvarkomas. 

123.3. Mokinių asmens bylas. Byloje turi būti: 

123.3.1. mokinio tėvų prašymas priimti į mokyklą; 

123.3.2. gimimo liudijimo kopija; 

123.3.3. mokyklos direktoriaus patvirtintas išeito mokslo pažymėjimas; 

123.3.4. į asmens bylą segami paskatinimai ir nuobaudos, įrašomi pažymiai ir mokytojų 

tarybos nu2arimai apie kėlimą į aukštesnę klasę ir kiti mokinio dokumentai; 

123.3.5 mokymo sutartis; 

123.3.6. klasės mokinių bylų aplanke turi būti mokinių bylų sąrašas, bylos susegtos  

abėcėline tvarka. 

124. Apie nusikaltusį, pažeidusį drausmę auklėtinį turi nedelsdamas informuoti mokinio 

tėvus. Reikalui esant, paruošia raštišką informaciją Alytaus miesto vyriausiajam policijos 

komisariatui. 

125. Palaiko glaudžius ryšius su mokinių tėvais, juos informuoja. Gerai pažįsta auklėtinių 

gyvenimo aplinką. 

126. Užtikrina auklėtinių pamokų lankomumą. Neatvykus auklėtiniui į pamokas, ne vėliau 

kaip per dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, imasi priemonių lankomumui gerinti.  

127. Kai auklėtinis serga  ilgesnį laiką, informuoja tėvus, kad šie pasirūpintų dokumentais,  

reikalingais mokymui namuose. 

128. Pagal klasės individualius poreikius planuoja ir atlieka auklėtojo darbą, 

vadovaudamasis metodinės tarybos ir klasių auklėtojų metodinių grupių rekomendacijomis. 

129. Su mokytojų tarybos nutarimu skirti auklėtiniui papildomus darbus, palikti kartoti 

kursą per 2 dienas supažindina tėvus ir direktoriaus pavaduotojui pristato pranešimą su tėvų parašu. 

130. Išvykstant mokiniui iš mokyklos, direktoriui pristato tėvų prašymą, kuriame turi būti 

surinkti parašai,  kad atsiskaitė su mokyklos biblioteka, klasės auklėtoju, raštinės vedėja. Surašo per 

pusmetį mokinio gautus dalykų pažymius arba pusmetinius vertinimus. 
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131. Išvykus mokiniui, per 2 dienas direktoriaus pavaduotojui pristato sutvarkytą asmens 

bylą ir sveikatos dokumentus. Pasibaigus mokslo metams, sutvarkytas mokinių asmens bylas 

pristato direktoriaus pavaduotojui nurodytu laiku. 

132. Baigiantis mokslo metams, surenka vadovėlius, surašo jų perdavimo aktą, kurį 

pasirašo bibliotekininkė ir klasės auklėtojas. 

133. Po mokytojų tarybos posėdžio supažindina tėvus su mokymosi rezultatais, pamokų 

lankymu ir elgesiu. 

134. Organizuodamas renginį už mokyklos ribų, iš anksto informuoja mokyklos direktorių 

ir gauna jo leidimą, kuris įformintas direktoriaus įsakymu: 

135. Klasės auklėtojas atlieka prevencinį darbą, užkirsdamas kelią nusikalstamumui, 

rūkymui, narkotikams, smurtui. 

 

 

IX. REIKALAVIMAI  KABINETŲ  VADOVAMS 
 

136. Atsakingas už kabineto higienos sąlygas. 

137. Atsako už kabinete esantį inventorių, vadovėlius, už jų apskaitą ir tausojimą, užtikrina, 

kad techninės mokymo priemonės būtų tvarkingos ir laiku suremontuotos. 

138. Laiku organizuoja techninių priemonių, inventoriaus profilaktinę apžiūrą. Dėl 

sugadinto inventoriaus arba techninių priemonių informuoja pavaduotoją ūkiui. Už piktybiškai 

sugadintą inventorių arba technines priemones atsako mokiniai ir jų tėvai. 

139. Tvarko kabineto inventoriaus, techninių ir kitų mokymo priemonių apskaitą. 

140. Sugadinus arba praradus inventorių, techninę mokymo priemonę, per 1 dieną su 

komisija surašo aktą, tvirtinamą direktoriaus. 

141. Išreikalauja, kad sugadintą inventorių, priemonę taisytų ar atlygintų kitokią žalą, 

padarytą kabinetui, kaltas mokinys  ar jo tėvai. 

142. Į kitą kabinetą priemones perduoda tik pagal direktoriaus patvirtintą aktą. 

143. Neišneša iš mokyklos ir neduoda išnešti kitiems mokyklai priklausančių priemonių. 

144. Kabineto raktus laiko tam skirtoje vietoje.   

 

 

X. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS  

 

145. Darbuotojai pažeidžia darbo drausmę, kai nevykdo darbo pareigų arba netinkamai jas 

vykdo, atsisako vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus.  

146. Už darbo pareigų pažeidimą gali būti skiriamos drausminės nuobaudos pagal LR darbo 

kodeksą. 

 

 

XI. REIKALAVIMAI  MOKINIAMS 
 

147. Mokiniai gali dalyvauti mokyklos popamokinio ugdymo  veikloje.  5-8 kl. mokiniai 

dalyvauja mokyklos Mokinių tarybos veikloje, 1-8 kl. mokiniai - vaikų ir jaunimo organizacijose, 

judėjimuose, neprieštaraujančiuose Lietuvos Konstitucijai ir Įstatymams. 

148. Esant reikalui, mokiniai gali skųstis žodžiu ir raštu (gindami savo teises) klasės 

auklėtojui, mokyklos direktoriui, mokyklos tarybai. 

149.  Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu bei Alytaus Vidzgirio progimnazijos nemokamo maitinimo organizavimo ir skyrimo 

komisijos parengtomis taisyklėmis. 

150. Mokiniai vykdo mokyklos administracijos, mokytojų reikalavimus, mokyklos 

nuostatus, nutarimus, Mokinių elgesio taisykles, darbo tvarkos taisykles: 
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150.1. pamokų metu be mokyklos direktoriaus įsakymo draudžiama išvykti už mokyklos 

teritorijos; 

150.2. mokiniai privalo lankyti visas pamokas, į jas nevėluoti. Jei mokinys praleido pamoką 

(as), 2 dienų laikotarpyje privalo klasės auklėtojui (ai) pateikti motyvuotą pateisinimo dokumentą; 

150.3. į mokyklą ateina tvarkingai apsirengę, mokykloje būna be  kepurių ar kitų galvos 

apdangalų, sportinę aprangą dėvi tik kūno kultūros pamokų metu;  

150.4. mokiniai gerbia suaugusius, sveikinasi su mokyklos darbuotojais, atvykusiais 

svečiais; 

150.5. saugo ir tausoja iš mokyklos bibliotekos gautus vadovėlius; pametę ar sugadinę 

atlygina pagal bibliotekos taisyklėse numatytą tvarką; 

150.6. išeiti iš pamokų galima tik klasės auklėtojui, mokyklos budinčiam vadovui, 

direktoriui ar mokyklos bendruomenės slaugytojai leidus; 

150.7. mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines, 

psichotropines medžiagas ar būti apsvaigusiems nuo jų, prekiauti jomis, platinti šia tema literatūrą; 

150.8. griežtai draudžiama naudoti smurtą, reketą tarp kitų mokinių, vartoti necenzūrinius 

žodžius; 

150.9. į mokyklos patalpas negalima atsinešti mokomajam darbui nereikalingų priemonių ir 

kitų medžiagų bei daiktų, kurie nereikalingi ugdymo procese. 

151. Pamokų metu: 

151.1. po pirmo skambučio mokiniai laukia mokytojo prie kabineto; 

151.2. jei praėjus 10 min. mokytojas į pamoką neateina, klasės seniūnas praneša budinčiam 

mokyklos vadovui; 

151.3. įėjus į klasę mokytojui, mokiniai,  jį pagerbdami,  atsistoja; 

151.4. mokiniai turi turėti visas reikalingas darbui priemones; 

151.5. pamokų ir renginių metu nustato  mobilaus telefono begarsį režimą. 

152.  Pertraukų metu: 

152.1. po skambučio visi mokiniai išeina iš klasės į koridorių. Esant geram orui, 

rekomenduojama išeiti į lauką; 

152.2. koridoriuje draudžiama bėgioti, sėdėti ant palangių, tamsūs koridoriai skirti 

praėjimui; 

152.3. koridoriuose, laiptinėse ir laiptuose eismas vyksta dešine puse. Laiptinėse stovėti 

draudžiama; 

152.4. po pamokų mokiniai sutvarko kabinetą; 

152.5. už ne vietoje paliktus drabužius, portfelius ir kitus daiktus atsako patys mokiniai; 

153. Už gerus darbo, mokymosi ir elgesio rezultatus, aktyvią visuomeninę veiklą mokiniams 

pareiškiamos padėkos, pagyrimai, jie apdovanojami pvz.: organizuojamos nemokamos ekskursijos, 

išvykos. 

154. Už pamokų praleidinėjimą, mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimus mokiniai 

svarstomi Vaiko gerovės komisijoje, kurioje dalyvauja ir mokinio tėvai. Ypatingais atvejais 

mokykla kreipiasi į miesto Vaiko gerovės komisiją. 

155.  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. 

156.  Mokinių  interesus, jų poreikius tiria ir gina mokyklos Mokinių  taryba. 

157. Saugaus elgesio taisyklės informacinių technologijų kabinete:  

157.1. Kiekvienas mokinys, pradėdamas darbą, privalo susipažinti su saugaus darbo 

taisyklėmis darbo vietoje.  

157.2. Darbo vieta turi būti tvarkinga, švari ir neapkrauta nereikalingais daiktais.  

157.3. Mokiniams draudžiama:  

157.3.1. Įjungti ir išjungti kompiuterius be mokytojo (informatikos specialisto) leidimo.  

157.3.2. Atidarinėti kompiuterių įrengimų gaubtus, remontuoti įrenginius savavališkai.  
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157.3.3. Įeiti į informacinių technologijų kabinetą be mokytojo (informatikos specialisto) 

leidimo.  

157.3.4. Pamokos metu mokiniai privalo vykdyti visus mokytojo (informatikos specialisto) 

nurodymus.  

157.3.5. Siekiant apsisaugoti nuo galimų kompiuterinių virusų, draudžiama vartoti 

elektroninius kaupiklius  be mokytojo (informatikos specialisto) leidimo.  

157.3.6. Kompiuterių kabinete draudžiama vesti kitų dalykų pamokas, fakultatyvus, kitokius 

renginius, jeigu jiems nėra būtini kompiuteriai.  

157.3.7. Rekomenduojama, kad prie kiekvieno kompiuterio dirbtų ne daugiau kaip du 

mokiniai.  

157.3.8. Į informacinių technologijų klasę draudžiama neštis pašalinius daiktus, vestis 

pašalinius žmones, nesusijusius su darbu prie kompiuterių.  

157.3.9. Baigęs darbą, mokytojas (informatikos specialistas) privalo apžiūrėti patalpą, 

langus, išjungti visus įjungtus į elektros tinklą kompiuterius.  

157.3.10. Apie įvykusius informacinių technologijų kabineto užraktų bei kompiuterių 

gedimus informatikos mokytojas skubiai informuoja mokyklos direktorių.  

 

 

XII. MOKINIŲ  ELGESIO  VALGYKLOJE  TAISYKLĖS 

 

158. Valgykloje mokiniai valgo per jiems skirtas pertraukas. 

159. Į valgyklą mokiniai ateina tvarkingai, prieš valgį nusiplauna rankas. 

160. Valgykloje netriukšmaujama, nebėgiojama, negadinamas inventorius, valgoma tyliai. 

161. Valgykloje savitarna. Pavalgius indai nunešami į plovyklą. 

162. Į valgyklą ateinama be kuprinių. Jos paliekamos kabinete, kur bus kita pamoka. 

163. Valgyti apsirengus paltais, striukėmis neleidžiama. 

164. Už mokinių sugadintą inventorių, stalo įrankius, indus atlygina mokinių tėvai nustatyta 

tvarka. 

 

 

XIII. NAUDOJIMOSI  RŪBINE  TAISYKLĖS 

 

165. Rūbinė dirba 7.00-15.30 val.  

166. Mokiniai drabužius kabina jų klasei paskirtoje patalpoje. 

167. Pinigai ir kiti palikti daiktai kišenėse nesaugomi, už juos mokykla neatsako. 

168. Viršutiniai drabužiai turi būti su prisiūtomis pakabomis. 

169. Paltus, striukes pasiimti galima pasibaigus tos klasės pamokoms. 

170. Anksčiau pasiimti drabužius mokinys gali tik parodęs rūbininkei klasės auklėtojo, 

budinčio vadovo arba mokyklos bendruomenės  slaugytojos leidimą. 

171. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją. 

 

 

 

 

 

 

XIV. SAUGAUS  DARBO  TAISYKLĖS 

 

172. Kabinetų vedėjai, klasių auklėtojai ir visi mokytojai atsako už sanitarinių-higieninių 

reikalavimų vykdymą, garantuoja saugias mokymosi bei darbo sąlygas, instruktuoja mokinius 

saugaus darbo klausimais ir juos pasirašytinai fiksuoja dienyne. 

173. Fizikos, chemijos ir technologijų mokytojai turi užtikrinti: 
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173.1. darbo vietų, prietaisų, įrengimų ir įrankių saugumą; 

173.2. tvarkyti kabinetų ir laboratorijų pasus, įrengimus bei prietaisus; 

173.3. elektros srovę į laboratorinius stalus įjungti tik eksperimento metu; 

173.4. elektros paskirstymo skydas turi turėti atskirą jungiklį, kurį mokiniams įjungti 

draudžiama; 

173.5. prieš atliekant eksperimentą instruktuoti mokinius apie bandymo atlikimo tvarką ir 

saugaus darbo būdus; 

173.6. lengvai įsiliepsnojančius lakius skysčius, rūgštis laikyti induose su hermetiniais 

 kamščiais seife; 

173.7. Turėti tvarstomųjų medžiagų bei medikamentų vaistinėlę. 

174. Mokomuosiuose kabinetuose: 

174.1. draudžiama naudoti elektrinius šildymo prietaisus; 

174.2. mokiniams neleidžiama atlikti jokių elektros remonto darbų; 

174.3. neleidžiama jungti elektros prietaisų į rozetes be mokytojo leidimo; 

174.4. jungiamieji laidai turi būti lankstūs, izoliuoti; 

174.5. turi būti normatyvų reikalavimus atitinkantis apšvietimas; 

174.6. užtemdymo ar kitos užuolaidos turi būti visiškai atitrauktos, kad nemažintų natūralaus 

apšvietimo. 

175. Langų stiklai turi būti valomi 1-2 kartus per metus. 

176. Šviestuvai valomi 1 kartą per tris mėnesius. 

177. Nepalikti mokinių vienų kabinetuose per pamokas ir pertraukų metu. 

178. Palaikyti švarą ir tvarką, nuolat vėdinti. 

179. Be priežasties neleisti naudotis aštriais daiktais. 

180. Išeinant iš kabineto, patikrinti, ar uždaryti langai, užsukti vandens čiaupai, išjungti 

prietaisai iš rozečių. 

181. Prieš kiekvieną ekskursiją, išvyką, talką mokinius klasės auklėtojas supažindina su 

saugaus elgesio taisyklėmis. Saugaus elgesio instruktažą pažymi klasės dienyne ir saugos 

instruktavimų registro lape, kur pasirašo instruktuoti mokiniai. 

182. Kadangi vanduo - padidinto pavojingumo vieta, klasių auklėtojams nepatartina 

organizuoti ekskursijų prie vandens telkinių. 

183. Mokiniams nerekomenduojama nešioti auskarų, žiedų, sagių ir kitų papuošalų, kurie 

gali turėti įtakos mokinio sveikatai. 

184. Draudžiama dalyvauti kūno kultūros pamokose, varžybose su papuošalais. 

185. Įvykus traumai pamokos, treniruotės metu, mokytojai privalo imtis priemonių suteikti 

pirmą medicininę pagalbą, pranešti budinčiam mokyklos vadovui, parašyti paaiškinimą mokyklos 

direktoriui. 

 

 

XV.  RENGINIŲ  ORGANIZAVIMAS 
 

186. Ruošiant popamokinį renginį (poilsio vakarą, minėjimą, vakaronę ir kt.) nepamiršti 

auklėjamosios klasės funkcijos, mokytojo vadovaujančio vaidmens. 

187. Renginio organizatoriai laiku ir estetiškai paruošia patalpą, o po renginio ją sutvarko. Jei 

renginys baigiasi vėlai, sutvarkoma kitą dieną. 

188. Renginio organizatoriai tausoja inventorių, saugo patalpas. Be mokyklos direktoriaus 

leidimo negalimi elektros instaliacijos, įrenginių pertvarkymai ir pakeitimai, inventoriaus 

panaudojimas ne pagal paskirtį. 

189. Renginio organizatoriai yra atsakingi už informacijos apie renginį talpinimą ir už 

renginio dalyvių perspėjimą, kad renginio dalyviai sutinka būti fotografuojami ir filmuojami bei 

renginio medžiaga naudojama viešinimo tikslais. 

190. Tvarkai palaikyti renginyje budi visi dalyvaujančių klasių auklėtojai. 
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191. Visi renginiai mokykloje baigiasi ne vėliau kaip 21.00 val. Renginio organizavimui 

reikalingas mokyklos administracijos leidimas. 

192. Kategoriškai draudžiama ruošti patalpas renginiui, organizuoti repeticijas pamokų metu. 

193. Mokinių organizuojamuose renginiuose rekomenduojama lankytis ir dalykų  

mokytojams. 

194. Išvykstančių į ekskursiją, išvyką mokinių sąrašą, saugaus instruktažo pravedimą, 

programą patikrina direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ant klasės auklėtojo prašymo pažymi 

“suderinta” ir pasirašo. 

195. Klasės auklėtojas ir lydintys mokytojai atsako už mokinių saugumą ekskursijose, 

išvykose. 

 

 

XVI. REIKALAVIMAI  BUDINTIEMS  MOKYTOJAMS 

 

196. Visi mokytojai budi mokyklos masiniuose renginiuose direktoriaus įsakymu. 

197. Mokytojas atvyksta į budėjimo postą, įleidęs mokinius į kabinetą. 

198. Budi iki pirmo skambučio į pamoką. 

199. Pagrindiniai budėjimo postai: 

198.1. I a., fojė, valgykla bei didžiųjų mokinių korpusas; 

198.2. II a. mažųjų ir didžiųjų mokinių korpusai; 

198.3. IIIa. mažųjų ir didžiųjų mokinių korpusai; 

200. Budintis mokytojas privalo: 

200.1. turėti budėtojo skiriamąjį ženklą; 

200.2.  budėjimo metu būti poste; 

201. Jei budintis mokytojas kurią nors pertrauką užimtas (atvyko mokinio tėvai, ruošiasi 

pamokai ar valgo),  jis susitaria su kolega, kad jį pavaduotų. Poste mokytojas privalo būti kiekvieną 

pertrauką. 

202. Budėjimo grafikas, kaip ir tvarkaraštis, yra tvirtinamas direktoriaus. Savavališkai daryti 

pakeitimus draudžiama. 

203. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nustato jo priežastis, išsiaiškina kaltininkus, praneša 

budinčiam vadovui ir mokyklos visuomenės sveikatos specialistei. 

204. Jeigu sugadinamas mokyklos inventorius, budėtojai nustato  kaltininkus, informuoja 

budintį vadovą ir imasi priemonių dėl mokyklai patirtos žalos atlyginimo. 

205. Esant galimybei, pirmų klasių mokytojai atleidžiami nuo budėjimo (išimtinais atvejais – 

mokytojai, turintys judėjimo sutrikimų). 

 

 

XVII. SĄSIUVINIŲ IR KNYGŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS 

 

206. Kiekvienas mokinys privalo tausoti vadovėlius. Kiekvienas mokinys, gavęs vadovėlį, į 

vadovėlio kortelę aiškiai įrašo savo pavardę, vardą ir klasę. Visus mokslo metus vadovėlius saugo, 

jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų, nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų. Pavasarį 

nesugadintą vadovėlį grąžina mokyklos bibliotekai.  

207. Bibliotekininkas įvertina vadovėlio būklę mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Už 

sugadintą ar prarastą vadovėlį mokinys atlygina nustatyta tvarka. 

208. Sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs. Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų 

rašto darbų. Sąsiuviniai turi būti užrašyti ir juose rašoma laikantis vienodų reikalavimų, kuriuos 

mokiniams išaiškina dalyko mokytojas. Vienodi reikalavimai gali būti skelbiami mokyklos 

stenduose. 

209. 1-2 klasių mokiniams užrašus sąsiuvinių viršeliuose pildo mokytojai. 
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210. Kai kurie mokiniams skirti darbai gali būti atliekami lapuose pagal mokytojo pateiktus 

nurodymus (referatai, projektai, kiti savarankiški darbai) ir atlikti panaudojant šiuolaikines 

technologijas. 

211. Kontrolinių darbų sąsiuvinius mokytojas laiko klasėje. Esant reikalui, mokiniams  

leidžiama juos parsinešti namo. 

212. Rašoma mėlyna arba juoda rašymo priemone. Mokinys privalo turėti mokytojo 

nurodytas būtinas mokymo priemones. 

 

 

XVIII. MOKINIŲ  TĖVŲ  TEISĖS  IR  PAREIGOS 

 

213. Tėvai atsako už vaikų mokymąsi ir auklėjimą, rūpinasi jų sveikata. 

214. Laiku aprūpina vaikus reikalingomis mokymosi priemonėmis. 

215. Į mokyklą išleidžia vaikus tik tvarkinga apranga. Mokinio išvaizda turi būti kukli, 

atitinkanti higienos reikalavimus. 

216. Užtikrina, kad vaikai laikytųsi dienos režimo, nerūkytų, nevartotų alkoholinių gėrimų, 

narkotikų, toksinių medžiagų. 

217. Namuose skiria nuolatinę darbo vietą ir reikalauja, kad ji būtų tvarkinga. 

218. Tėvai privalo žinoti, kur išeina jų vaikai, su kuo bendrauja, domėtis vaikų laisvalaikiu. 

219. Tėvai užtikrina, kad būtų laikomasi miesto savivaldybės priimtų sprendimų, kuriais 

reglamentuojamas laikas, kada vaikai negali be tėvų ar kitų juos atstojančių asmenų vaikščioti 

viešose vietose.  

220. Nuolat kontroliuoti pamokų ruošimą. 

221. Sistemingai domėtis vaiko mokymosi rezultatais. Tikrinti TAMO dienyną, laiku 

reaguoti į pastabas ir pažangumo rezultatus. 

222. Užtikrinti, kad vaikas be priežasties nepraleistų pamokų. Praleidus pamoką(-as) ne 

vėliau kaip per 2 dienas informuoja klasės auklėtoją. Vaikui susirgus tą pačią dieną yra 

informuojama klasės auklėtoja. 

223. Dalyvauja klasės ir mokyklos organizuojamuose susirinkimuose, konferencijose. Savo 

iniciatyva domisi vaiko mokymusi. 

224. Mokykloje netrukdo mokytojo pamokos metu. Visus klausimus aptaria su mokytojais 

tik per pertraukas, prieš pamokas ar po jų. 

225. Lankytis mokytojų pamokose galima gavus mokytojo sutikimą. 

226. Mokyti kultūringo elgesio taisyklių ir pasiekti, kad jų vykdymas taptų vaiko įgūdžiais ir 

įpročiais. 

227. Bendrauti su vaikais, stebėti jų polinkius, domėtis jų gyvenimu ir ateities planais.  

228. Padėti klasės auklėtojui organizuoti ekskursijas ir kitus popamokinius renginius. 

229. Domėtis mokyklos gyvenimu. 

 

 

XIX. ATVYKSTANČIŲ Į MOKYKLĄ ASMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA  

 

230. Atvykstančius į mokyklą asmenis, kurie nėra mokyklos darbuotojai arba mokiniai, 

registruoja budėtojas.  

231. Pradinių klasių mokinių tėvai, atvykstantys su mokiniais arba ateinantys jų pasiimti po 

pamokų, įleidžiami į mokyklą.  

232. Asmenys, atvykstantys pas mokyklos administraciją ir darbuotojus, į mokyklą įleidžiami, 

kai parodo budėtojai asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, 

pavardę, vizito tikslą ir laiką.  

233. Jei asmuo atsisako pateikti asmens dokumentą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtojas 

apie tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo momentu jos nėra – iškviesti policiją.  
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234. Kilus nenumatytoms problemoms, budėtojas apie jas nedelsiant informuoja mokyklos 

administraciją.  

235. Kaip vykdoma atvykstančių į mokyklą asmenų registravimo tvarka kontroliuoja 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

 

 

XX.  REIKALAVIMAI PAGALBINIAM PERSONALUI  
 

236. Turi žinoti mokyklos nuostatus, vidaus darbo ir saugaus darbo taisykles. 

237. Mokykloje dirbti pagal administracijos nustatytą darbo grafiką. 

238. Turi laikytis bendravimo etikos taisyklių bendraudami su mokytojais, mokiniais, kitais 

mokyklos darbuotojais bei svečiais. 

239. Sąžiningai atlikti savo pareigas, neįleisti pašalinių asmenų, nevaikščioti be reikalo į 

užrakintas patalpas, neimti jokių daiktų ar dokumentų. 

240. Pagal nustatytą tvarką privalo pasitikrinti sveikatą, turėti asmens sveikatos knygelę. 

241. Tiksliai ir laiku vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkiui nurodymus ir reikalavimus, 

susijusius su darbu. 

242. Pagalbinio personalo darbuotojams draudžiama: 

242.1.pasišalinti iš darbo vietos be administracijos leidimo; 

242.2. vartoti alkoholį, narkotikus ar kitas psichotropines medžiagas darbe ar būti nuo jų 

apsvaigusiems; 

242.3. miegoti budėjimo metu. 

243. Mokyklos direktorius turi teisę nušalinti nuo darbo: 

243.1. jei darbuotojas darbo metu būna apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų; 

243.2. jei darbuotojas pagal nustatytą tvarką būna nepasitikrinęs sveikatos. 

 

 

Mokyklos taryboje apsvarstyta 

2012 m. lapkričio 28 d.  

Protokolas Nr. 2 


