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TELSIU MENo MoKyKLos NUoToLINIo DARBO rvARKos APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. TelSiq meno mokyklos nuotolinio darbo tvarkos apraSas (toliau - ApraSas) nustato
nuotolinio darbo tvark4.

2. Nuotolinis darbas - tai lprastas darbuotojo darbas, kur[ jis privalo atlikti
darbovieteje, tadiau del tam tikrq prieZasdiq atliekamas kitoje vietoje su mokyklos direktoriumi
suderinta tvarka ir s4lygomis.

3. Galimybe dirbti nuotoliniu budu gali pasinaudoti visi darbuotojai, kuriq veiklos
pobldis ir specifika leidZiajiems priskirtas funkcijas atlikti 5ia darbo organizavimo forma.
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4. Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktq
darbuotojq darbo saugq ir sveikatos apsaugq reglamentuoj andiq teises aktq reikalavimus. Jeigu
darbuotojui kyla neai3kumq del vietos atitikties nustatfiems reikalavimams, darbuotojas turi
kreiptis i tiesiogini vadovq. Darbuotojas privalo rupintis savo paties ir kitq asmenq, kurie galetq
nukenteti del netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidq, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu lrangos ir
darbo priemoniq naudojimu ir apsauga.

5. Darbuotojas uZtikrina ir sutinka, kad nuotolinio darbo metu jis bltq pasiekiamas
tarnybiniu (iei toks yra skirlas) ar asmeniniu mobiliuoju telefonu, o praleidgs skambudius
perskambinti ne veliau kaip per vien4 valand4. Darbui neatlygintinai naudoja savo asmenini
kompiuteri laikydamasis saugos ir asmens duomenU apsaugos istatymq reikalavimq. Nuotolinio
darbo metu patirli nuostoliai ar iSlaidos nekompensuojami.

6. Galimybe dirbti nuotoliniu bidu suteikiama Saliq susitarimu pagal darbuotojo
pra5ymq (1 priedas).

7. Pra3yme privaloma nurodyti:
7.1 . nuotolinio darbo viet4 (tikslq adres4, kur bus dirbama);
7.2. telefono numeri, kuriuo bus palaikomas ry5ys;
7.3. nuotolinio darbo prad2ios ir pabaigos laik4;
7 4. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemones atitinka

butinus saugos ir sveikatos reikalavimus;
7.5. patvirtinti isipareigojimq laikyis nuotolinio darbo saugos reikalavimq darbo

funkcijq atlikimo metu, taip pat patvirtinti, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarim4
nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo funkcijq atlikimu nenusijusiomis aplinkybemis, ivykis
nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe;

7.6. pasiLadeti laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d.
nutarimu Nr. 716 patvirtintame Bendrqjq elektronines informacijos saugos reikalavimq aprale
nustatytq elektronines informacijos saugos reikalavimq.

8. Sprendimq del nuotolinio darbo, suderings su darbuotojq atstovais, priima mokyklos
direktorius.

9. Sprendimas del nuotolinio darbo iforminamas darbo sutartyje, pakeidiamas darbo
grafikas (2 priedas).
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10. Direktorius netvirlina darbuotojo praSymo leisti dirbti nuotoliniu biidu, esant vienai
ar kelioms toliau nurodytoms aplinkybems:

10-1. pageidaujam4 dirbti nuotoliniu b[du dien4 yra numaty.ti posedziai, pasitarimai,
susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas bfitinas;

10.2. del darbo nuotoliniu bldu nebfitq uZtikrintas tinkamas funkcijq vykdymas;
10.3. darbas nuotoliniu biidu daro neigiamq itak4 darbuotojo darbo kokybei;
10.4. darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu bldu.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. UZduodiq formavimas ir atsiskaitymas uZ jq rezultatus nesiskiria nuo darbo
nenuotoliniu b[du metu formuojamq uZduodiq ir atsiskaitymo uZ jas.

12. Esant tarnybinei bltinybei nuotoliniu bldu dirbantis darbuotojas privalo ne veliau
kaip per pusantros valandos atvykti i savo darbo viet4.

13. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo Apra5o reikalavimq, tiesioginio
vadovo sillymu galimybe dirbti nuotoliniu biidu ribojama arba nesuteikiama.



I priedas

(vardas pavarde)

(adresas, telefono numeris)

(pateigos)

TelSiq meno mokyklos
direktoriui Antanui Kontautui

PITASYN,IAS
DEL LFI,Il)IMO DALI DARIIO LAIKO DiltB'II N[jOTOLINIU BtrDU

(dara)

Tel5iai

Pra5au leisti dali mano darbo laiko dirbti ne mokykloje, o kitoje pasirinktoje pagal
poreikius vietoje. Dirbdamas ne mokykloje, isipareigoju laikytis darbuotojq asmens duomenq
apsaugos, darbo saugos ir sveikatos apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq, nekelti
pretenzijq del pasirinktq darbo s4lygq, patirtr.l i5laidq ar nuostoliq, atsakyi asmeni5kai uZ ivykusius
nelaimingus atsitikimus. Pageidaudiau dirbti ne mokykloje Si savo darbo laik4:

(paraBas) (vardas, pavarde)

Savait6s dienos Darbo laikas valandomis
Pirmadienis
Antradienis
Treiiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis



TELSIU MENO MOKYKLOS

2 pliedas

(darbuotojo pareigos, vardas, pavard6)

DARBO GRAFIKAS

TVIRTINU
Mokyklos direktorius

Antanas Kontautas

SUDERINTA
Darbuotojas

SUDERIN'fA
Antanas Kontaulas

d.d.m.

Darbo laikas mokykloje
(kontaktinos ir nekontaktinos
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