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TELSIU MENO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L Tel5iq meno mokyklos darbo tvarkos taisykles (toliau - Darbo tvarkos taisykles) yra
Tel5iq meno (toliau - Mokyklos) bendruomends darb4 reglamentuojantis dokumentas. Darbo
tvarkos taisykles apibreZia bendruosius darbo santykiq principus ir elgesio normas tatp Mokyklos
bendruomends nariq, kuriq nereglamentuoja Mokyklos nuostatai, darbuotojq pareiginiai nuostatai,
saugos instrukcijos, darbo grafikai ir kiti teisiniai aktai.

2. Darbo tvarkos taisyklese vartoj amos s4vokos:
2.1 . Mokyklos darbuotojai - visi pagal darbo sutartis dirbantys asmenys;
2.2. Mokyklos pedagogai - mokytojai, koncertmeisteriai;
2.3. Mokyklos administracija - direktorius, pavaduotojas ugdymui, flkvedys,

bibliotekininke, sekretore;
2.4. Mokyklos darbuotojq pasitarimas - Mokyklos darbuotojq ar darbuotojq grupes

pasitarimas, kuriame aptariami iSkilg einamieji, informacinio pobldZio klausimai;
2.5. Mokyklos atributika - Mokyklos veliava, Mokyklos emblema;
2.6. Mokyklos teritorija - Mokyklos patalpos ir apie mokyklos pastatq esanti teritorija

(nekilnojamojo turto registre nurodyta teritorija);
2.7. Yaikq turizmo renginys - trumpalaikes formalqji Svietim4 papildandiq ugdymo

programLl vykdymas keidiant viet4 paZintiniais ir ugdomaisiais tikslais (iSvyka, ekskursija,
konkursas, festivalis, Svente);

2.8. DraudZiami daiktai - bet kokie daiktai, gaminiai ar medZiagos, kuriq apyvarta
uZdrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos istatymq ar kitq teises aktq, taip pat kiti daiktai,
kuriuos draudZiama tureti Mokykloje ir kuriq s4ra5as nurodomas Darbo tvarkos taisyklese;

2.9. Netinkamas mokinio elgesys mokinio elgesys, keliantis realq pavojq jo paties ir
kitq asmenq gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat
pasikartojantis tydinis, agresyvus, iZllus, griaunantis ugdymosi proces4, paieidLiantis kitq asmenq
garbg ir orumq bei psichologini ar fizini saugum4 mokinio elgesys;

2.10. Poveikio priemone Mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar
sustabdyti netinkam4 mokinio elgesi bei atkurli psichologi5kai ir fiziSkai saugiq, ir savitarpio
pagarb4 grist4 ugdymosi aplinkq;

2.11. Pagrfsti fiziniai veiksmai su fiziniu kontaktu susijg Mokyklos darbuotojo veiksmai
mokinio atZvilgiu, kuriq gali blti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesi, kelianti realq pavojq jo
paties ar kitq asmenq gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba
uZkirsti tam keliq;

2.12. Ugdymosi vietos pakeitimas laikinas mokinio atskyrimas nuo kitq mokiniq, tgsiant
mokinio ugdymq(si) kitoje Mokyklos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamq Svietimo pagalb4.

2.13. Kitos darbo tvarkos taisyklese vartojamos s4vokos sutampa su LR Svietimo veikl4
reglamentuoj andiq teises aktq s4vokomis.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMO IRATLEIDIMO IS DARBO TVARKA

3. Darbuotojq priemimas i darb4:
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3.1. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,
Mokyklos nuostatais bei kitais norminiais dokumentais, priima ir atleidZia i5 darbo Mokyklos
darbuotojus;

3.2. priimamas idarb4 asmuo direktoriui be pra5ymo turi pateikti pas4 ar asmens tapatybes
korlelg, iSsimokslinim4 ir sveikatos bflklg patvirtinandius dokumentus, kvalifikacines kategorijos
paZymejim4 (ei nuo to priklauso atlyginimo dydis), darbo stalo paLym4 (ei nuo to priklauso
atlyginimo dydis);

3.3. priimami I darb4 darbuotojai ra5tu supaZindinami su Siomis taisyklemis, Mokyklos
nuostatais, pareiginiais nuostatais ir kitais jq darb4 reglamentuojandiais dokumentais, turi i5klausyti
visus jiems privalomus instruktavimus;

3.4. darbuotojq priemimas i darb4 iforminamas ra5ytine darbo sutartimi (nustatytos
formos). Sutarti pasira5o Mokyklos direktorius arba jo igaliotas asmuo ir priimamas i darb4 asmuo.
Direktorius (ar kitas igaliotas asmuo) darbuotojui pageidaujant fteikia darbo paZymejim4. Apie
darbuotojo priemim4 i darbq nustat),ta forma informuojamas VSD (Valstybinio socialinio
draudimo) teritorinis skyrius;

3.5. darbo sutarlis iregistruojama darbo sutardiq registravimo Zurnale.
4. Darbuotojq atleidimas i5 darbo:
4.1. darbuotojai i5 darbo atleidZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
4.2. atleidimo diena laikoma paskutine darbo diena;
4.3. atleidLiamas i5 darbo darbuotojas iki paskutines darbo dienos privalo atsiskaityti su

direktoriumi uZ jo Zinioje buvusias materialines (mokymo priemones, kiti daiktai ar medZiagos
darbo funkcij oms atlikti) veftybes. Jei darbuotojas to nepadaro, jam atidedamas atlyginimo
iSmokej imas;

4.4. atleidLiamas darbuotojas privalo grqZinti darbo paZymejim4 (ei buvo iSduotas);
4.5. atleidLiamam ir atsiskaidiusiam su Mokykla (5.2 ir 5.3) darbuotojui iki paskutines

darbo dienos turi b[ti i5mokamas atlyginimas;
4.6. atleidimas iforminamas direktoriaus isakymu. Su juo supaZindinamas atleidZiamasis ir

po juo pasiraSo. Apie darbuotojo atleidim4 i5 darbo ra5tu, nustat).ta tvarka, informuojamas VSD
teritorinis skyrius.

III SKYRIUS
MOKYKLOS DARBO TVARKA, BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Kiekvienas darbuotojas privalo sqZiningai atlikti savo pareigas (am skirt4 darb4),
laikytis darbo drausmes, laiku ir tiksliai vykdyti teisetus Mokyklos direktoriaus nurodymus ir
savivaldos institucijq sprendimus.

6. Mokyklos bendruomenes nariai savo tarpusavio santykius privalo gristi tarpusavio
supratimo, tolerancijos, geranoriSkumo ir abipuses pagarbos principais, laikytis Mokyklos elgesio ir
etikos normq.

7. Darbuotojams draudZiama ateiti i darbQ neblaiviems, Mokyklos teritorijoje gerti
alkoholinius gerimus, svaigintis narkotikais, rukyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad
taip elgtqsi mokiniai.

8. Darbuotojai i darb4 privalo atvykti tvarkinga ir higienos reikalavimus atitinkandia
apranga.

9. Be Mokyklos direktoriaus sutikimo darbuotojai negali leisti atlikti savo darbo kitam
asmeniui.

10. Darbuotojams draudZiama vafioti fizing jegE prieS kolegas.
11. lDarbuotojams draudZiama vie5ai visuomeneje kalbeti apie kolegq darbe

pasitaikandius trukumus.
12. Darbuotojai susirinkimq, pasitarimq, renginiq, pamokq metu privalo i5jungti mobiliqjq

telefonq garsini signal4.
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13. Visi Mokyklos darbuotojai privalo reikalauti, kad mokiniai laikyqsi Mokyklos darbo
tvarkos ir mokiniq elgesio taisykliq.

14. Darbo u2mokesris:
14.1. Darbo uZmokestis yra atlyginimas uZ darbq, darbuotojo atliekam4 pagal darbo

sutarti;
14.2. darbo uZmokestis apima pagrindini darbo uZmokestl pareiging menesing alg4 (arba

pareigini valandini atlygi) ir visus papildomus uZdarbius (premijos, priedai, kt.), kuriuos bet kokiu
b[du tiesiogiai darbdavys gali iSmoketi darbuotojui uZ jo atlikt4 darb4. Del papildomo uZdarbio
Salys gali susitarti ir raStu atskiru susitarimu;

14.3. visq kategorijq darbuotojams turi b[ti mokamos priemokos ar priedai uZ ivairiq
papildomq darbq, neieinandiq i pareigini apra54, atlikim4;

14.4. darbo uZmokestis mokamas pinigais, pervedant darbuotojo atlygi i darbuotoj o
nurodyt4 banko sqskaitq;

14.5. jei darbuotojas pageidauja, darbdavys turi iteikti atsiskaitymo lapeli arba i5siqsti j[
elektroniniu pa5tu. { atsiskaitymo lapeli ira5omos darbuotojui apskaidiuotos, i5moketos ir
i5skaidiuotos sumos;

14.6. darbo uZmokestis mokamas ne rediau kaip du karlus per menesi, ojei yra darbuotojo
ra5ti5kas sutikimas - kaftQ per menesi. Konkretfis darbo uZmokesdio terminai nustatomi darbo
sutaftyje;

- 14.'7 . Mokyklos vyr. buhalteris, pasikeitus darbo apmokejimo tvarkai (LR Vyriausybes,
Svietimo ir mokslo ministro isakymais), darbuotojus supaZindina su darbo uZmokesdio
apskaidiavimo tvarka.

15. Mokyklos atributikos naudojimo tvarka:
15.1. Mokykla turi veliavq ;

1 6. Mokyklos darbuotojq dalyvavimas susirinkimuose:
16.1. apie blsimus pasitarimus ir jq darbotvarkg darbuotojai turi blti informuojami

Mokyklos nustatyta tvarka (menesiniame veiklos plane, skelbimq lentoje) ne veliau kaip prie5 tris
dienas;

16.2. darbuotojai privalo dalyvauti darbiniuose ir darbo grupiq pasitarimuose, saugaus
darbo, prie5gaisrines ir civilines saugos uZsiemimuose, savivaldos institucijq (mokyklos tarybos,
mokytojq tarybos, metodines tarybos) susirinkimuose;

16.3. esant b[tinybei, skubls pasitarimai gali biiti kviediami ir pertraukq metu.
17. Neatvykimas I darbq, atostogos:
17.1. susirgEs ar del kitos prieZasties negalis atvykti idarb4, darbuotojas kuo greidiau apie

tai privalo prane5ti Mokyklos direktoriui;
17.2. apie griLim4 i darb4 po ligos darbuotojas privalo i5 anksto (ne veliau kaip prie5

dien4) informuoti Mokyklos direktoriq;
17.3. mokytojams ir aptarnauj andiam personalui kasmetines atostogos suteikiamos vasaros

metu, pagal i5 anksto parengt4 grafik4, atsiZvelgus i darbuotojq pageidavim4 bei Mokyklos
galimybes. ISimties tvarka, esant svarbioms prieZastims (artimqlq mirties ar jq sunkios ligos metu,
netiketai i5kilus bttinybei padiam arba 5eimos nariui pasitikrinti sveikat4 ir kt.) kasmetines ir
nemokamos atostogos darbuotojams suteikiamos per mokslo metus. Kiekvienas toks atvejis
derinamas su Mokyklos direktoriumi.

18. Komandiravimo tvarka:
I 8.1 . i ivairius renginius, pasitarimus, seminarus ir kursus (toliau - Renginius) darbuotojai

komandiruojami Mokyklos direktoriaus nuoZilra (atsiZvelgiama I renginio aktualum4, Mokyklos
strateginius ir metinius tikslus bei uZdavinius, pasirinkt4 darbuotojo ir su direktoriumi suderint4
kvalifikacijos kelimo krypti, Mokyklos finansines galimybes). I3laidos apmokamos vadovaujantis
komandiruodiq apmokej imo tvarka;

18.2. griLg i5 komandiruotes darbuotojai trumpai inlormuoja Mokyklos direktoriq apie
renginio naudq ir aptaria sklaidos vykdym4 (aptarimas metodineje taryboje, informacija darbiniame
pasitarime ir kt.). Kvalifikacijos kelimo paZymejimo kopij4 pateikia Mokyktos sekretorei. Visus su
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kelione susijusius dokumentus (keliones bilietus, degalq dekius, nakvynes kvitus ir kt.) per tris
dienas pateikia Mokyklos vyr. buhalterei;

18.3. prie5 i5vykdami I komandiruotg darbuotojai ne veliau kaip pries tris dienas
direktoriui pateikia praSym4 raStu.

1 9. Naudojimasis mobiliaisiais telefonais:
19.1. pamokq ir kitq uZsiemimq metu mobiliaisiais telefonais ne ugdymo tikslais naudotis

draudZiama tiek mokiniams, tiek uZsiemimus vedantiems mokytojams;
19.2. uZsiemimq metu turi biiti iSjungtas telefono garso signalas;
19.3. penraukq metu mobiliaisiais telefonais galima naudotis kaip bendravimo priemone.
19.4. perlraukq metu i5 mobiliqjq telefonq draudZiama leisti muzik4, filmuoti, fotografuoti

iSskyrus atvejus, kai vykdomas mokytojo nurodytas projektas ar kita veikla.
20. Darbuotojq skatinimas bei drausminimas:
20.1. s4Ziningai, profesionaliai dirbantiems darbuotojams gali blti taikomos Sios

paskatinimo priemones: padeka (ZodZiu), padeka (isakymas ra5tu), padekos raStas;
20.2. aplaidiems, nedrausmingiems, nertipestingai atliekantiems savo pareigas arba jq

nevykdantiems darbuotojams gali buti taikomos Sios drausminimo priemones: pastaba, papeikimas,
atleidimas i5 darbo, atlyginimo sumaZinimas (direktoriaus isakymu uZ neatlikt4 darb4).

2 1. Materialinis darbuotojq skatinimas (esant galimybei):
21.1. materialinio skatinimo leSos sudaroiros iS Mokyklos darbuotojq sutaup)tr1

(nepanaudotq) mokos fondo leSq;
21.2. materialinis skatinimas kalendoriniq metq pabaigoje gali bnti skiriamas

darbuotojams sqZiningai atliekantiems savo pareigas, nepaZeidusiems darbo drausmes, darbo
tvarkos taisykliq;

21.3. materialinis skatinimas darbuotojams skiriamas diferencijuotai atsiZvelgiant i
kokybi3k4 pareigq atlikim4, neapmokam4 Mokyklos ir vietos bendruomenes labui veikl4
(Mokyklos tarybos nariams, darbo grupiq vadovams, papildomq Mokyklos renginiq Mokykloje ir
visuomenei organizatoriams, projektq vadovams), profesinius pasiekimus (mokiniq parengim4
konkursams, olimpiadoms, festivaliams);

21.4. materialini paskatinim4 skiria direktorius. ISmokoms skirstyti sudaroma darbo grupe.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PEDAGOGAMS (UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS)

22. Kiekvienas pedagogas turi atvykti i darbq prieS 10 minudiq iki pirmos vedamos
pamokos arba darbo pradZios ir pirmiausia susipaZinti su mokytojams paskelbta informacija.

23. Pamoka pradedama su skambudiu (garsiniu signalu) ir baigiasi suskambinus (garsiniu
signalu) pamokos pabaigoje.

24. Priemones, reikalingos pamokai, paruoSiamos i5 anksto.
25. Prasidejus pamokai, dienyne paZymi pamokoje nedalyvauj andius mokinius, o

pamokos pabaigoje tai patikslina (pagal patvirtint4 Mokyklos dienynq pildymo tvark4).
26. Pamok4 veda tik tvarkingoje klaseje. Mokytojai privalo vykdyti saugaus darbo

reikalavimus.
27. Mokyklos darbuotojas privalo:
27.1. suteikti vaikui reikiam4 pagalbq pastebejgs, kad jo atZvilgiu taikomas smurtas,

prievarta, seksualinio ar kitokio pobudZio iSnaudojimas, ir apie tai informuoti Mokyklos direktoriq;
27.2. pastebejgs ar nustatqs atvejus, kai vaikui padaryti suZalojimai yra smuftinio

pobudZio, apie tai informuoti Mokyklos direktoriq. Jei reikia, suteikia pirm4j4 medicinos pagalb4.
28. Mokyklos pedagogas klaseje i3 mokiniq reikalauja:
28. 1. atsine5ti pamokoje reikalingas priemones;
28.2. taisyklingai sedeti;
28.3. negadinti Mokyklos inventoriausl
28.4. saugoti knygas ir kitas mokymo priemones;
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28.5. pasibaigus pamokai, sutvarkyti savo darbo viet4.
29, Darbo vietas mokiniams skiria pamok4 vedantis mokytojas, Pamokos metu darbo vieta

gali bfti keidiama.
30. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:
30.1. mokini(ius) laikant uZ rankos(q), sudarant rat4, ZaidZiant Zaidimus;
30.2. mokini vedant uZ rankos;
3 0.3. guod2iant mokin j:
30.4. pasveikinant mokini;
30.5. padedant neigaliam mokiniui;
30.6. mokant mokini groti instrumentu:
30.7. rodant mokiniui, kaip atlikti hzinius pratimus;
30.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti raSymo, pie3imo, kitas ugdymosi procese

naudoj amas priemones;
30.9. teikiant pirm q4 pagalb4.
31. Fiziniai veiksmai laikomi nepagristais, draudZiamais ir traktuojami kaip smurtas

mokinio atZvilgiu tokiais atvejais, kai jie:
3 1. I . naudojami kaip bausme;
31.2. naudojami norint pademonstruoti savo virSenybE;
31.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmq;
3 1.4. naudojama didesne nei bttina fizine jega.
32. Pagristq fiziniq veiksmq naudojimas neturi kelti gresmes vaiko gyvybei ir sveikatai.
33. Mokyklos darbuotojas, taikydamas pagristus fizinius veiksmus, visada privalo

vadovautis minimaliq bltinq fiziniq veiksmq panaudojimo trumpiausiam bltinam laikotarpiui
principu.

34. I5siqsti mokinius i5 pamokos ivairiais reikalais (atne5ti s4siuviniq, knygq ir t. t.)
draudZiama. Esant reikalui (mokiniui pra5ant) mokinl galima iSleisti 3-5 minutems gamtiniams -
higieniniams reikalams atlikti.

35. Kiekvienq mokslo metq pradZioje (per pirm4 vedam4 pamok4) mokytojas privalo
pasiraSlinai supaZindinti mokinius su Mokyklos saugaus elgesio mokykloje taisyklemis.
Mokytojas yra atsakingas uZjo pamokoje dalyvaujandiq mokiniq sveikat4 ir gyvybg.

36. Pertraukq metu be mokytojo prieZiuros mokinius nerekomenduojama palikti klaseje ar
kabinete, tadiau palikus, uZ tq mokiniq sveikat4 ir gyvybE bei tvarkq klaseje ar kabinete yra
atsakingas juos pal ikgs mokytojas.

37. Mokytojas atsako uZ patalpq kuriose dirba, turto saugum?, 3var4 ir tvark4 pamokq ir
perlraukq metu. Paai5kejus, kad koks nors daiktas dingo, buvo sulauZytas ar sugadintas jo darbo
metu, i5aiSkina padariusi Zal4 asmeni ir i5reikalauja i5 jo atlyginti nuostolius arba suremontuoti
daikt4.

38. {vedus elektronini dienyn4 uZ vertinimo informacijos sura3ym4 i elektronini dienynq
atsakingi dalykq mokytojai. PaZymiai turi btti suraS1.ti nedelsiant. Ira3rl koregavimui skiriama 14
dienq.

39. Namq darbai mokiniams skiriami iki pamokos pabaigos. Skiriant namq darbus, reikia
laikytis nustatytq higienos normq.

40. Po darbo pedagogas turi palikti savo darbo viet4 tvarking4, paimtas i5 kitur mokymo
priemones gr4Zinti ijoms skirt4 viet4.

41. Ugdymo apskaita vedama elektroniniame dienyne vadovaujantis Mokyklose
elektroninio dienyno pildymo taisyklemis.

42. DratdLiama i5sineSti i5 kabineto (klases) arba pernesti ikitus kabinetus bet kurias
priemones be kabineto (klases) vedejo Zinios.

43. Pedagogai reguliariai tikrina mokiniq Zinias, jas vertina; gavusiam nepatenkinam4
paZymi mokiniui sudaro galimybg pakartoti atsiskaitym4.

44. I5 pamokq iSleisti mokinius anksdiau skambudio draudZiama.
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45. Jeigu reikia i5leisti mokinius i5 pamokq organizuojant renginius, suinteresuotas
mokytojas suderina su Mokyklos direktoriumi, paskelbia mokytojq kambaryje mokiniq sqra5E, kaip
pagrind4 neZymeti mokiniq nedalyvavimo pamokose.

46. Visi mokytojai privalo dalyvauti Mokyklos mokytojq tarybos posedZiuose.
Darbiniuose pasitarimuose, mokiniq tevq susirinkimuose ar kituose renginiuose privalo dalyvauti,
jei to praSo Mokyklos direktorius.

47. Visi mokytojai administracijos reikalavimu iki jos nustatlto termino privalo pateikti
informacij4, susijusi4 su darbu.

48. Pamokq metu ieiti iklasg paSaliniams asmenims draudZiama. Esant biitinam reikalui
turi gauti mokltojo sutikimq.

49. Mokytojas, organizuoj4s pamok? ar rengini uZ Mokyklos ribq, turi prane5ti Mokyklos
direktoriui.

50. {vykus traumai pamokos, papildomo ugdymo uZsiemimo metu, moklojai privalo
patys para5yti paaiSkinimq Mokyklos direktoriui ir surinkti mokiniq, madiusiq ivyki, paaiSkinimus
(pirmiausia turi buti suteikta pirmoji medicinine pagalba).

51 . Pastebejus pamokq metu susirgusi mokini, mokytojas i5kviedia greitqjq medicining
pagalb4, prane5a mokinio tevams. lvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas informuoja
Mokyklos direktoriq, praneSa tevams.

52. I5kviesti mokytojq i5 pamokos pokalbiui prie telefono galima tik esant labai svarbiam
reikalui. Tuo laiku su mokiniais klaseje lieka i5kvietgs asmuo.

53. Moksleiviq atostogr-I metu mokytojui gali blti pavestas kitas darbas, reikalingas
Mokyklai ir susijgs su ugdom4ja veikla.

54. I5leisti mokinius i5 pamokos bet kokiems darbams ar renginiams be Mokyklos vadovq
ir mokytojo sutikimo draudZiama.

55. Mokytojas laisv4 nuo pamokq dien4 naudoja savo nuoZifira. Tadiau dalyvavimas
Mokl'tojq tarybos posedZiuose, susirinkimuose, pasitarimuose, mokyklos koncertineje veikloje ir
renginiuose mokytojui privalomas. Jei negali dalyvauti, iSlanksto praneSa direktoriui.

56. Mokytojq tarybos posedZiuose ar kituose renginiuose mokytojas aktyviai dalyvauja ir
laikosi etikos reikalavimq.

57. Mokytojai privalo tarnybiniu prane5imu informuoti direktoriq apie netinkam4 mokiniq
elgesi Mokykloje ir uZ jos ribq.

58. Per perlraukq mokiniai dirba tik tuo atveju, jeigu yra nepeftraukiamas darbo procesas.
Tada galima sutrumpinti antr4j4 pamok4 tiek, kiek truko pertrauka.

59. Mokyklos pedagogai dirba direktoriaus isakymu sudarltose egzaminq ir pasiekimq
patikrinimq vykdymo ir vertinimo komisijose. Vadovaujasi Mokyklos nuostatais.

60. Mokiniq instruktavimas:
60.1 . grupiniq pamokq mokytojai privalo kiekvienq mokslo metq pradZioje pravesti

pasira5ytinai lvadinf instruktaZ4 mokiniams, supaZindinti su saugaus elgesio reikalavimais
Mokykloje bei saugaus eismo taisyklemis;

60.2. pagrindinio dalyko mokytojas supaZindina mokinius ir jq tevus su Mokyklos darbo
tvarkos taisyklemis, mokiniq teisemis ir pareigomis, primena mokinio (vieno i5 mokinio tevq) ir
Mokyklos sudarytos sutarties turini.

61. Vaikq turizmo renginiq organizavimas:
61.1. vaikq turizmo rengini organizuojantis mokytojas turi blti atestuotas saugos ir

sveikatos klausimais (turi tureti galiojanti vaikq turistinio renginiq organizatoriaus paLymejimq) ir
paskirlas direktoriaus f sakymu vadovauti renginiui;

61.2. vaik4 itrizmo renginio vadovas pateikia Mokyklos direktoriui isakymu tvirtinti Siuos
dokumentus:

62.2.1. renginio nuostatus su tikslais ir uZdaviniais;
62.2.2. detal'4 ekskursijos, iSvykos marSrut4 (lankomi objektai, atstumas tarp jq, trukme,

poilsio vietos, nakvynes vieta ir kt.);
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62.2.3. renginio saugos ir sveikatos instrukcij4, pagal kuri4 mokiniai bus instruktuojami;
62.2.4. renginyje dalyvaujandiq mokiniq s4raSq;
62.2.5. tevq sutikimus del mokinio dalyvavimo renginyje.
62. Pusmediq ir metiniq paZymiq vedimo tvarka:
62. I . Mokytojas kiekvien4 mokini per pusmeti turi lvertinti ne maZiau kaip tris karlus;
62.2. pusmedio paZymys vedamas skaidiuojant gautq paZymiq aritmetinf vidurki ir

apvalinant iki sveiko skaidiaus (pvz.: jei vidurkis 8,3 - vesti 8, jei vidurkis 8,5 - vesti 9, jei vidurkis
8,7 - vesti 9);

62.3. metinis paZymys vedamas skaidiuojant pusmediq paZymiq aritmetini vidurki ir
apvalinant iki sveiko skaidiaus arba imant visq per mokslo metus gautq paZymiq aritmetini vidurki
ir apvalinant iki sveiko skaidiaus (tai rekomenduotina tuo atveju, jei nors vienas pusmedio paZymys
buvo vestas i5 ,,svyruojandio" paLymio, pvz.: pirmame pusmetyje i5 3,5 i5vestas ar pan.);

62.4. neatestuotu laiklti toki mokini, kuris nebuvo daugiau nei puseje pamokr4 ir
neatsiskaite uZ i3eit4 kursq;

62.5. jei mokinys nelanke pamokq del pateisinamos prieZasties, mokytojas gali organizuoti
iskaitq ir vesti pusmedio paZymi;

62,6. jei paZymiq vedimo tvark4 ir vertinimo sistem4 reglamentuoja SMM dokumentai,
reikia vadovautis pastaraisiais.

V SKYRIUS
MOKINIV PRIEMIMO IR ISVYKIMO, GRUPIU KOMPLEKTAVIMO TVARKA

63. Mokiniq i5vykimas i5 Mokyklos:
63.1 . i5 Mokyklos i5vykstandiq keliamqjq klasiq mokiniq tevai ar globejai direktoriui

pateikia raSti3k4 pra5ym4, kuriame nurodo iSvykimo laik4, vietq ir prieZastf. Jei mokinys i5vyksta be
praSymo, jo dalyko mokytojas apie tai turi nedelsdamas informuoti direktoriq;

63.2. nutraukiama mokymosi sutartis (tai patvirtinama kliento ir direktoriaus paraSais);
63.3. i5vykstantis i5 Mokyklos mokinys privalo visi5kai atsiskaityti su Mokykla, t. y.

pateikti direktoriui nustatytos formos atsiskaitymo lapeli;
63.4. atsiskaidiusiems su Mokykla mokiniams iSduodami mokslo baigimo paZymejimai, o

reikalui esant ir paZymos apie turetus pusmedio ar kitus paZymius;
63.5. mokinio iSvykimas iS Mokyklos iforminamas direktoriaus isakymu.
64. Mokiniai I Mokykl4 priimami steigejo nustat),ta tvarka.
65. Grupes komplektuojamos steigejo nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI NEPEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS

66. Visi nepedagoginiai darbuotojai vadovaujasi pareigybes apra5ymais ir direktoriaus
patvirlintu darbo grafi ku.

67. Patalpq valytoja patalpas turi valyti, plauti po pamokq ir po renginiq, netrukdydama
mokytojams ir mokiniams dirbti.

68. Patalpq valy'toja pamokq metu koridoriuose ir sanitariniuose mazguose privalo
palaikyti 5var4.

69. Mokyklos kiemsargis kiekvien4 darbo dienos ryt4, prieS mokiniams ir mokytojams
ateinant i Mokykl4, turi nu5luoti takus, laiptus, Ziemos metu nukasti snieg4.

70. Budetojas priZiiiri tvarkq mokykloje, registruoja Mokyklos lankytojus.

VII SKYRIUS
MOKINIV ELGESIO TAISYKLES, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO

PRIEMONIUSISTEMA
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71. Bendrosios mokiniq elgesio taisykles:
71 . 1 . elkis su Zmonemis taip, kaip noretum, kad su tavimi elgtqsi kiti;
7i.2. lavink savo k[n4, sielq ir prot4;
71.3. rupinkis savo sveikata;
71.4. neveluok;
71.5. buk tvarkingas;
71.6. laikykis duoto ZodZio;
71.7. gerai atlik savo pareigasl
71.8. tausok savo ir visuomenes turt4;
71.9. laikykis elgesio kult[ros;
71.10. gerbk gimt4jq kalb4.
72. Mokiniq teises:
72.1. dalyva$i meniniq duomenq patikrinime ir buti priimtam i Mokykl4. Rinktis

pageidaujam4 instrument4, dalyk4, mokymosi krypti;

_ 72.2. igy.ti pasirinktos meno krypties (muzikos, dailes) pagrindini i5silavinim4 ir gauti
Svietimo ir mokslo ministerijos mokyklos baigimo paZymejim4, kodas 9201;

72.3. dalyv auti konkursuose, festivaliuose;
7 2.4. dalyv auli Mokyklos savivaldoje, nuostatuose patvirtinta tvarka;
72.5. ugdytis saugioje ir esteti5koje aplinkoje;
72.6. )statyla tvarka naudotis Mokyklos biblioteka, klasemis, muzikos instrumentais ir

kitu Mokykloje esandiu inventoriumi bei paslaugomis;
72.7. dalyvaili mokyklos koncertq veikloje, groti ansambliuose, dalyvauti parodose,

projektuose, Salies ir tarptautiniuose konkursuose;
72.8. iminties, s4Zines, religijos ir ZodZio laisvg;
72.9. puoseleti savo kalb4, paprodius, bei tradicijas;
72.10. tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 viet4 veiklai, ugdytis sveikoje ir saugioje

aplinkoje;
72.11. visiems vienodas galimybes ir lygias s4lygas skleisti savo gebejimus bei talentus;
72.12. i poilsi ir laisvalaikl atitinkanti jo amZiq, poreikius ir sveikat4;
72.13. . gauti informacij4 apie save, dalyvauti, kai svarstomas jq elgesys;
72.14. istatymq nustatyta tvarka ginti savo teises;
72.15. naudotis mokesdio uZ moksl4 lengvata, patvirtinta Tel5iq rajono savivaldybes

tarybos sprendimu.
73. Mokiniq pareigos:
73.1. laikytis Lietuvos Respublikos lstatymq, Mokyklos nuostatrl, Mokyklos darbo tvarkos

taisykliq;
73.2. gerbti savo valstybE, gimtqj4 kalb4 ir kultur4, puoseleti pagarb4 kitq tautq kultiiros

paveldui;
73.3. gerbti mokytojus ir kitus bendruomenes narius;
73.4. lankyti pamokas ir mokytis ugdymo programoje nurodltq mokomqjq dalykq,

dalyvauti atsiskaitymuose, koncertuose, parodose, ir kitose mokykloje organizuojamuose
uZsiemimuose;

73.5. laikytis tvarkos ir Svaros Mokyklos viduje ir teritorijoje;
73.6. tausoti Mokyklos turt4: instrumentus, inventoriq, rubus, literattir4;
73.7. Mokykloje netriuk5mauti;
73.8. plesti meninf akirati lankant muzikos koncertus, parodas ir kt. renginius;
73.9. vykdyti mokyklos administracijos bei mokytojq nurodymus;
73.10. i Mokyklq atvykti su bltinomis mokymo priemonemis;
73.11. Mokykl4 ateiti su tvarkinga apranga ir Svariais batais;
73.12. atejus iMokyklq, nusivilkti virSutinius drabuZius ribineje (nesant riibines drabuZius

kabinti klasese, kur vyksta pamoka);
73.13. klaseje uZimti mokytojo jam skirtq vietq ir atsakyti uZj4;
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73.14. klaseje naudotis priemonemis tik mok)'tojui leidus;
73. 1 5. prane5ti mokytojui parnokos pradZioje apie neatliktus namq darbus;
73.16. pamokos metu, noredamas atsakyti i klausim4, paklausti ar kreiptis i mokytoj4,

pakelti rank4;
73.i7. atsakinedami i5 vietos mokiniai gali neatsistoti, jei taip sutarta su mokytoju;
73.18. tausoti Mokyklos tufiq: nespardyti, neapra5ineti sienq, suolq, palangiq ir kitq daiktq

pavir5iq, taupyti elektros energijq. UZ mokyklos turto tydini sugadinimq atsakingas kiekvienas
mokinys materialiaii

73.19. i5jungti mobiliqjq telefonq garsini signal4 pamokq metu;
73.20. pagarbiai elgtis sumokytojaus ir kitais Mokyklos darbuotojais Mokykloje ir uZ jos

ribq;
73.21. atsisakyti atsakineti arba raiyti kontrolinl darb4 del labai svarbios prieZasties, prie5

pamok4 prane5us mokyojui. Atsiskaitymo laikas suderinamas su moky'toju;
73.22. esant reikalui, mokiniai gali skqstis ZodZiu ir raStu (gindami savo teises)

mokytojams, Mokyklos direktoriui ir Mokyklos tarybai.
74. Mokiniai, nevykdantys savo pareigq, atsako pagal Mokyklos vidaus darbo tvarkos

taisykles.
75. Mokiniui draudZiama:
75.1. isine5ti i Mokykl4 ginklq, peiliq, dujq balioneliq, sprogstamqjq medZiagq

(pirotechnikos), toksiniq medZiagq, narkotikq ar kitq kenksmingq ir sveikatai pavojingq daiktq,
alkohol io. tabako gaminiq:

75.2. isine5ti I MokyklE daiktq, nesusijusiq su mokymusi (saulegr4iq ir kt.) isskyrus
laisvalaikio praleidimo priemones ir su mokiniq tevq pavedimais susijusius daiktus;

75.3. trukdyti vesti pamokas ir renginius;
75.4. be mokytojo leidimo imti mokyklos ar mokytojo dokumentus: dienynus ir kt.;
75.5. mokykloje irjos teritorij oj e Siuk5linti;
75.6. Laisti Zaidimus i3 pinigq ar daiktq;
7 5.7. varloti necenzfirinius ZodZius (keiktis);
75.8. r[kyti, gerti alkoholinius gerimus, varloti narkotines ir psichotropines medZiagas;
75.9. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, varloti fizini ir psichologini

smurtA;
75.10. tydiotis i5 mokiniq ir Mokyklos darbuotojq, pravardZiuotis;
75.11. naudotis mobiliuoju ry5iu ir kitais el. lrenginiais pamokq ar kitq mokyklos reginiq

metu. I5 mokinio, paZeidusio 5i4 taisyklg, mokytojas tud teisg paimti telefonq ar kit4 el. irengini,
gr4Zinant ji tik mokinio tevams;

75.12. Mokykloje ir jos teritorij oj e filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu ar kitu el.
lrenginiu i5skyrus atvejus, kai filmavimas vyksta suderinus su filmuojamaisiais ir jei tai tarnauj a
ugdymo tikslams. IS mokinio, paZeidusio 3i4 taisyklg, mokykla turi teisg paimti telefon4 ar kit4 el.
frengini, grqLinant ji tik mokinio tevams;

75.13. isine5ti i Mokykl4 garso ira5us, literatUr4, laikraSdius, Zumalus ir kitus leidinius,
kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karq, Ziaurq elgesl, smurlq, pornografrj4;

75.14. pamokos metu vaikSdioti klaseje ar koridoriais ir trukdyti mokltojui vesti pamok4.
75.15. pamokos metu savavali5kai i5eiti iS klases;
75.16. pritaikant raktus, atrakineti bet kurias mokyklos patalpq duris;
75.17. ateiti i pamokas, renginius netvarkingai, neSvariai apsirengus ar be prieiasties

veluoti;
75.18. i5ne5ti i3 klases jrengimus ar kitus daiktus be mokytojo leidimo;
75.19. pertraukq ir pamokq metu stumdytis, triuk5mauti, smarkiai begioti, sedeti ant

palangiq;
75.20. Mokyklos teritorijoje elgtis vienas su kitu intymiai (stoveti susiglaudus ar

apsikabinus, budiuotis ir kt.);



10

75.21. mesti i kriaukles ir klozetus skudurus, popieriq ir kitus daiktus, palikti atsuktus
vandens diaupus;

75.22. atsineiti brangius daiktus, dideles pinigq sumas, (atsineSus uZ jq saugum4 atsako
pats mokinys);

75.23. savavaliSkai naudoti atvir4 ugni;
75.24. atsivesti i Mokykl4 pa5alinius asmenis;
75.25. pasisavinti (vogti) j am nepriklausandius daiktus.
76. Mokiniq skatinimas:
76.1. mokiniai yra skatinami uZ labai ger4 mokym4si ir nepriekai5tingq elgesi, uZ

laimejimus tarptautiniuose, respublikinese, zoniniuose konkursuose ir kitus ger4 pavyzd! rodandius
darbus padekos ra5tais, iSvykomis i koncertus, ekskursijas.

77. Mokiniq drausminimo biidai:
77.1. ispejimas ZodZiu; ispejimas raStu;
77 .2. praneiimas tevams raStu;
77 .3. tL nepalangq mokymqsi ir blog4 elgesi Salinimas i3 mokyklos.

X SKYRIUS
TEVU TEISES IR PAREIGOS

78. Tevq (globejq, rflpintojq) teises:
78. 1 . reikalauti, kad jq vaikui butq teikiamas standartus atitinkantis lavinimas;
78.2. gaili informacij4 apie savo vaiko mokymqsi ir elgesi;
78.3. sprgsti (katu su mokyklos pedagogais) vaiko kelimo i auk5tesng klasg kelimo

klausimus;
78.4. . dalyvauti mokyklos savivaldoje.
79. Tevq (globejq, rr)pintojq) pareigos:
79.1. pasitikejimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darb5tr1, iniciatyvq vaik4, gebanti

savarankiSkai veikti ir prisiimti atsakomybg;
79.2. srdaryii vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi s?lygas, uZtikrinti

punktualq ir reguliarq mokyklos lankym4;
79.3. sumoketi uZ moksl4 TelSiq rajono savivaldybes taryboje patvirtint4 mokest!;
79.4. pasira5l.ti sutarti su mokykla ir vykdyti sutafiyje numatytus lsipareigojimus;
79.5. bendrauti su mokyklos pedagogais ir vadovais, dalyvauti sprendZiant vaiko

ugdymosi klausimus;
79.6. paddti vaikui pasirinkti ugdymo program4, skyriq;
19.7. mok71,:i vaik4 darbStumo, atsakomybes, pasitikejimo, atvirumo, iniciatyvumo,

savaranki5kumo, susitelkimo ir reiklumo sau.

ucDYMo 
"i[:$IrTyiro TvARKA

80. Mokslo metq pradZi4, pabaig4 ir mokiniq atostogas reglamentuoja Mokyklos ugdymo
planas.

81. Meno mokykla dirba 5 dienas per savaitg. SeStadienis, sekmadienis - nedarbo dienos.
Mokytojams ir mokiniams sutikus Se3tadieniais (i5skirtiniais atvejais ir sekmadieniais) gali blti
organizuojami konkursai ar kiti renginiai mokiniams. tJL darbq tomis dienomis mokytojams
pridedamos dienos prie kasmetiniq arostogrl.

82. Pamokq ir pertraukq laikas:
82.1 . pamokq ir pertraukq laikas tvirtinamas direktoriaus fsakymu mokslo metams;
82.2. pamokos trukme 45 minutes, perlraukos 5 minutes, viena peftrauka - 15 minudiq;

pamokos pradedamos ir baigiamos skambudiu;
82.3. pamokq laikas gali b[ti keidiamas Mokyklos direktoriaus nuoZilra, jei tas keitimas
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82.4. yra reikalingas;
82.5, pamokos ir renginiai vyksta pagal direktoriaus patvirtintus tvarkara5dius;
82.6. mokytojas, norintis vesti rengini, nenumatltq tvarkara5tyje, privalo iS anksto

suderinti su direktoriumi;
82.7. mokiniai per dien4 ra5o ne daugiau kaip vien4 kontrolini darb4.
83. Pedagogq darbo kriivius skirsto Mokyklos direktorius.
84. Mokytojq keitimasis ir pavadavimas:
84.1. nesant dalyko mokytojo, pamokas pavaduoja direktoriaus paskirlas mokfojas. Esant

galimybei, direktorius privalo apie pavadavim4 mokytojui praneSti iS anksto;
84.2. kiekvienas mokyojas privalo pavaduoti bendradarbi, jei jam apmokama uZ

pavadavim4, jei jo pamokos nesidubliuoja su pavaduojamo mokytojo pamokomis ir jam leidZia jo
iSsilavinimas, jei jis neturi svarbiq i5 anksto suplanuotq susitikimq

84.3. pavaduojantis bendradarbi mokytoj as privalo vesti pamok4 pagal program4, tinkamai
sutvarkyti dokumentus;

84.4. nesant dalyko mokytojo ir nesant kam pavaduoti, gali blti jungiamos grupes;
84.5. savavaliSkai mokytojams keistis pamokomis, pavaduoti, iSleisti vienas kit4 i5 darbo

grieitai dratdLiama ir laikoma Siurk5diu Mokyklos darbo tvarkos taisykliq paZeidimu.
85. Informaciniq iStekliq ir patalpq naudojimas:
85.1. knygas ir natq rinkinius i5 Mokyklos bibliotekos gali paimti tik Mokyklos mokiniai ir

mokytojai;
85.2. visi i5 bibliotekos gauti leidiniai turi bUti tvarkingi;
85.3. mokslo metq pabaigoje kiekvienas mokyojas ir mokinys privalo atsiskaity.ti su

Mokyklos biblioteka. UZ pamestus ar sugadintus leidinius atsako istatymo tvarka paemg asmenys.
Ypatingais atvejais (gaisras ar kita nelaime) tarpininkaujant bibliotekininkei spaudiniai nura5omi.

85.4. klases mokytojas rlpinasi tinkamu klases naudojimu, vaizdinemis priemonemis,
atsako uZ klases esteting i5vaizd4;

85.5. be Mokyklos direktoriaus sutikimo Mokyklos patalpose negali biiti organizuojami ne
su mokiniq ugdymu susijg renginiai.

86. Sveikatos prieZiiiros tvarka (higieniniq reikalavimq vykdymas):
86.l. mokytojai privalo uZtikrinti mokymo patalpose 5var4 ir vedinimq;
86.2. mokytojai turi reikalauti, kad mokiniai sedetq taisyklingai, sedejimo vieta atitiktq

mokiniq lgi ir regej im4;
86.3. ivykus nelaimingam atsitikimui mokltojai privalo suteikti pirm4j4 pagalbq, esant

reikalui pasirlpinti pristatymu ! gydymo Istaig4, informuoti tevus ir direktoriq;
86.4. mokinys kasmet privalo profilakti5kai tikrintis sveikat4 ir pristatyti sveikatos

paZymos kopij4 specialybes mokytoj ui.

XI SKYRII]S
BENDRI RASTO KULTUROS REIKALAVIMAI MOKYKLOJE

87. Mokiniai Mokyktoje reikidami mintis ZodZiu bei ra5tu, turi laikytis Siq reikalavimq:
87.1. per pamokas ir kitus uZsiemimus kalbeti bendrine lietuviq kalba, taisyklingai

kirdiuoti LodZitts, aiSkiai ir tiksliai reikSti mintis, nuolat turtinti Zodyn4;
87.2. nevartoti kalboj e parazitini\ ZodLi4, nevykusiq naujadarq;
87.3. atsakydami f mokytojo klausim4, pasakodami nurodyta tema, kalbeti ai5kiai, glaustai,

riSliai. teiginius gristi pavyzdZiais:
87.4. tausoti sqsiuvinius, knygas, kitas mokymo priemones.

XII SKYII.IUS
MOKYKLOS'[UITTO NAUDO.IIMAS IR APSAUGA



L2

88. Mokyklos bendruomenes nariai turi teisQ nustatyta tvarka naudotis Mokyklos
klasemis, sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninemis mokymo priemonemis, inventoriumi ir
kt.

89. Kiekvienas Mokyklos bendruomenes narys privalo tausoti Mokyklos tur14, saugoti
mokymo priemones, naudojamus irenginius ir irankius, nenaudoti Mokyklos turlo savanaudi5kiems
tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.

90. Mokyklos bendruomenes nariai privalo laikytis nustatyto prieBgaisrinio reZimo.
91. Darbo dienos pabaigoje pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apZilreti

naudotas patalpas, iSjungti elektros irenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nera pavojaus kilti
gaisrui ir uZrakinti patalp4.

92. UZ sugadint4 Mokyklos inventoriq, technines mokymo priemones, sugadintas ar
pamestas Mokyklos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai Mokyklai turi
btti atlyginti geranoriSkai arba iSreikalauti per teism4.

93. Naudojimosi Mokyklos inventoriumi:
93.1. uZ Mokyklos instrumentus ir inventoriq materialiai atsakingas Mokyklos Dkvedys;
93.2. mokytojai ir mokiniai gali naudotis Mokyklos inventoriumi, garso aparatura bei

muzikos instrumentais Mokykloje;
93.3. mokiniams muzikos instrumentai, esant galimybei, iSnuomojami Tel5iq rajono

savivaldybes tarybos patvirtinta tvarka, uZ instrumentq nuom4 mokamas TelSiq rajono savivaldybes
tarybos patvirtintas mokestis. Nuomos sutanyje nurodomas instrumentas. inventorinis numeris.
instrumento pavadinimas, mokestis uZ instrumento nuom4 per menesi ir naudojimosi trukme.
Sutarli pasira5o mokinio tevai (globejai, riipintojai) ir Mokyklos direktorius;

93.4. inventorius, rlbai, instrumentai i5duodami naudotis tik einamiems mokslo metams;
93.5. mokytojai ir mokiniai uZ pasiimtus instrumentus, inventoriq ir koncertinius riibus

atsako materialiai. Praradimo ar sulauZymo atveju nuostolius dengia pagal daikto vertg;
93.6. visa Mokyklos bendruomene privalo saugoti ir tausoti Mokyklos turt4.

XIII SKYRIUS
ATSAKOMYBE

94. Mokiniai, nevykdantys savo pareigq, atsako pagal mokyklos vidaus darbo tvarkos
taisykles.

95. Pedagogai ir tevai (globejai, rlpintojai), kurie neatlieka savo pareigq, fiziSkai,
psichi5kai ir moraliai Zaloja vaikus, atsako istatymq nusta|.ta tvarka.

96. Pedagogai atsako uZ ugdymo rezultatus, mokiniq sveikat4 ir gyvybg pamokq bei
mokyklos organizuotq renginiq metu.

97. Mokyklos direktorius, savivaldybes biudZeto asignavimq valdytojas, istatymq
nustatyta tvarka atsako :

97.1. fi. programll vykdym4, iSlaidq s4matq sudarym4 ir vykdym4 nevir5ydamas
patvirtintLl asignavimq;

97 .2. ti. paskirt4 asignavimq efektyvq ir racionalq naudojimq;
97.3. tti. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesdiq administravimo institucijomis;
97 .4. tti. teisingE buhaltering apskait4 ir finansiniq bei statistiniq ataskaitq teisingum4.
98. Mokyklos direktorius atsako uZ vis4 Mokyklos veiklq ir jos rezultatus.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

99. Mokyklos darbo tvarkos taisykles tvirtina direktorius, pritarus Mokyklos tarybai ir
Mokytojq tarybai.
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100. Mokyklos darbo tvarkos taisykles keidiamos ir papildomos, pasikeitus bendriesiems
nuostatams arba Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

101. Visi mokytojai, aptarnaujantis personalas ir mokiniai privalo laikytis Mokyklos darbo
tvarkos taisykliq bei pareiginiq nuostatq, dirbti pagal Mokyklos direktoriaus patvirlintus pamokq
tvarkara3dius ar darbo laik4.

102. Darbuotojai, paZeidusieji Mokyklos darbo tvarkos taisykles, direktoriui pareikalavus,
vienos dienos laikotarpyje privalo pateikti raSti5k4 pasiaiSkinim4.

lO3.Kiekvienas mokyklos darbuotojas uZ sugadintE ar prarast4 mokyklos turtq atsako
asmeniSkai materialiai.

104.Mokiniai:
104.1. uL SiurkBtq Mokyklos darbo tvarkos taisykliq paZeidim4 gali btti baudZiami

palalinimu i5 mokyklos;
104.2. uL sugadintq ar prarast4 mokyklos turt4 (instrumentus, muziking literatiir4

koncertinius r[bus ir kt.) mokiniq tevai atsiskaito su mokykla asmeni5kai pagal prarasto daikto
veftg. Kiekvien4 konkretq atvej i nagrineja ir ivertina mokyklos taryba.


