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KAUNO MAISTO PRAMONES IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
DARBO TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROJI DALIS

1. Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centro darbo tvarkos taisykles (toliau -
taisykles) reglamentuoja Kauno maisto pramonds ir prekybos mokymo centro (toliau - Centras) vidaus

darbo tvark4, siekiant uZtikrinti ger4 darbo kokybg ir profesines etikos laikym4si, didinti darbo

efektyvum4 ir atsakomybE uZ pavest4 dwb4.
2. Taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja Lietuvos

Respublikos istatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau - Darbo kodeksas), Centro istatai
ir kiti teises aktai. Darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybq taip pat reglamentuoja strukturiniq
padaliniq nuostatai, saugos darbe instrukcijos, darbuotojq pareigybirl apra3ymai, darbo sutartys.

3. Taisykles galioja ir yra privalomos visiems Centro darbuotojams nuo darbuotojo

idarbinimo dienos iki darbo sutarties, sudarl.tos tarp darbuotojo ir darbdavio, pasibaigimo ar

nutraukimo dienos. Su Siomis taisyklemis supaZindinami visi Centro darbuotojai (toliau - darbuotojai),

i5skyrus teisds aktuose nustatltas iSimtis. Su taisyklemis susipaZing darbuotojai isipareigojajq laikytis.

4. {gyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, Centras (darbdavys) ir darbuotojai

privalo veikti sqZiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudZiauti teise.

5. Darbo teisiq igyvendinimas ir pareigq vykdymas neturi paZeisti kitq asmenq teisiq ir
istatymq saugomq interesq.

6. Savo teises ir pareigas kiekviena Salis privalo iglwendintitaip, kad kita Salis galetq apginti

savo teises, patirdama maZiausiai laiko ir kitq s4naudq.

7. Kiekviena i5 Saliq privalo vengti interesq konflikto ir siekti bendros Centro ir darbuotojo

ar visq darbuotojq gerov6s, darbo santykiq darnaus vystymosi ir kitos darbo sutarties Salies teisetq

interesq gynimo.
8. Siq taisykliq laikymEsi kontroliuoja Centro direktorius, jo pavaduotojai, skyriq bei

padalinirl vedejai, projektq vadovai.

II. DARBUOTOJU INFORMAVTMO TVARKA

9. Darbo sutarties Salys privalo viena kitai prane5ti apie bet kokias aplinkybes, galindias

reikimingai paveikti sutarties sudarym4, vykdym4 ir nutraukim4.
10. Darbo sutarties Salies kitai darbo sutarties Saliai Darbo kodekso, kitq darbo teises normrl

ar sutardiq nustatytais atvejais perduodami dokumentai (prane5imai, pra5ymai, sutikimai,
prie5taravimai ir kita) ir kita informacija turi bUti pateikiami ra5tu. Dokumentq ir informacijos tinkamu
pateikimu ra5tu laikomi tie atvejai, kada duomenys perduodami iprastai naudojamomis informaciniq
technologijq priemonemis (elektroniniu pa5tu, mobiliaisiais irenginiais ir kita) su s4lyga, kad fmanoma
nustatlti informacijos turini, jos pateikej4, pateikimo fakt4 ir laik4, tup pat sudarltos protingos

galimybes j4 i5saugoti.
11. Su Centro veikla susijusi viesa informac4a yru skelbiama Centro interneto svetaineje

https://www.mpcentras.lt, bendrinama Centro darbuotojq elektroninio pa5to sistemoje. Ataskaitos apie

Centro veiklos rezultatus skelbiamos Centro visuotiniuose mokytojq ir darbuotojq susirinkimuose ir
C entro interneto svetainej e http s : //www. mpcentras. lt

12. Darbuotojai individualiai susipaZista su skelbimais, informacija, istaigos teises aktais ir
kita viesa informacija, skelbiama Centro interneto svetaineje https://www.mpcentras.lt ir
elektronineje Centro darbuotojq svetaineje - skelbimq lentoje.
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13. Su direktoriaus isakymais darbuotojai supaZindinami persiundiant juos I darbuotojo darbo
elektroninipa5t4. Sis supaZindinimo bldas laik-omasiupaZindinimo su isakymu faktu.

14. Skubus pranesimai, aktuali darbui informacija, direktoriaus isakymai ar jq isradai kai
isakymo informacija susijusi su konkrediu asmeniu, kiti dokumentai perduodami Oarbuotijams darbo
elektroniniu pa5tu.

15. Darbuotojai isipareigoja neatskleisti kitiems asmenims jiems priskirto darbo elektroninio
pa5to prisijungimo duomenq ir tikrinti elektronini darbo pa5t4 kiekvien4 darbo dien4 ne maZiau kaip
du kartus.

16. Su Darbo tvarkos taisykliq ir kitq privalomai susipaZinti Centro teises aktq spausdintiniais
egzemplioriais susipaZinti galima Centro bibliotekose Taikos pr. 133, Vilniaus g. 42'ir po5kos g. 23,
Kaune.

17. Pavedimus ir informacij4 Centro direktorius ir tiesioginiai vadovai pavaldiems
darbuotojams gali teikti darbo telefonais, kuriq numeriai skelbiami Centro intemeto svetaineje.

17.9- 16 p. nurodyti informacijos paskelbimo bldai laikomi darbuotojq supaZindinimo su
informacija bei dokumentais faktu ir yra privalomi vykdyti jei tai nurode Centro direktorius ar
tiesioginis vadovas.

18. Darbuotojai, i5vykdami i5 Centro darbo tikslais, ar esant b[tinybei i5rykti ne darbo tikslais,
privalo apie tai informuoti savo tiesiogini vadov4. Jeigu iSvykstama ilgesniam nei 1 darbo diena
laikotarpiui-pranesama prie5 1 darbo dien4, jeigu iSvykstama tqpadiqdien4- prane5ama kuo anksdiau.

19. Darbuotojai, negalintys laiku at\,ykti arba visai negalintys atvykti i darbE, apie tarne veliau
kaip per 2 valandas nuo darbo pradZios arba tuomet, kai tik gali, turi informuoti savo tGsiogini vadov4
ir nurodyti velavimo ar neatvykimo prieZastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykim4 del tam tikrq
prieZasdiq negali prane5ti patys, jrl prasymu tai gali padarytrkiti asmenys.

20. Darbuotojai, kurie del sveikatos irlar jq Seimos nariq sveikatos problemq negali atvykti i
darb4,tadiau turi atlikti skubias/svarbias uZduotis ir neturi galimybes gauti nedarbingumo paZymejimo,
savo tiesioginiam vador,ui teikia pra5ym4 del leidimo dirbti nuotoliniu b[du. Pra5yme turi bfiti
nurodltos nuotoliniu bDdu atliekamos darbo funkcijos, darbo grafikas, darbo vieta, pasiekiamumo
uZtikrinimas, atsiskaitymo uZ, ulduoties atlikimq tvarka. Nuotolinis darbas gali buti at5aukiamas
darbuotojui nesilaikant pra5yme mrodytq sqlygrl ir atsiradus kitoms aplinkybems, del kuriq nuotolinis
darbas nebegali bflti tgsiamas.

III. CENTRO ORGANIZACINE STRUKTURA IR PERSONALO SUDETIS

20. Centro valdymo struktur4, vadovaujantis Centro istatais, tvirtina Centro dalininkq
susirinkimas.

2I. Centro administracinis personalas: Centro direktorius, jo pavaduotojai, skyriq ir padaliniq
vedejai, projektq vadovas; sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, sekretorius, mokyrno dalies
administratorius, administratorius, metodininkas, buhalterijos darbuotojai, archyvaras, darbq ir
civilines saugos inZinierius, vie5qjq pirkimq organizatorius.

22. Mokymo personalas, pedagogai, tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese: mokytojai,
profesijos mokyojai, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojai (pedagogai).

23. Darbuotojai, teikiantys pagalb4 mokiniams: psichologas, specialusis pedagogas, socialinis
pedagogas, taip pat pedagogai ir darbuotojai, kurie teikia mokiniams papildomas paslaugas. Tai grupiq
vadovai (aukletojai), bibliotekq darbuotojai, bendrabudio aukletojai, karjeros specialistas.

24. Darbuotojai, padedantys mokytojams jq mokymo veikloje: mokytojo padejejas, laborantai.
25. IT specialistai.
26. Pagalbinis personalas: padejejas [kio reikalams, vairuotojas, gamybos meistras,valyojai,

sargai, budetojai, elektrikai, dailides, mechanikai, santechnikai, Saltkalviai, kiemsargiai, virejai,
pagalbiniai virtuves darbininkai ir kitas Centro uki aptarnaujantis personalas.

27. Darbq ir civilines saugos tarnybos funkcijas vykdo darbq ir civilines saugos inZinierius.
28. Visuomenes sveikatos prieZiuros specialist4 Centrui skiria ir jo etatq (etato dali) i5laiko

Kauno m. savivaldybes Visuomends sveikatos biuras.



IV. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, VYKDYMAS, KEITIMAS, PASIBAIGIMAS

30. Centro direktoriq Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarkakonkurso bDdu j
pareigas skiria ir atleidlia Centro dalininkq susirinkimas.

31. Darbuotojai priimami i darb4, perkeliami i kitas pareigas, atleidLiami iS darbo,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - Darbo kodeksas) ir kitais teises aktais.

32. Mokytojai priimami i darb4 ir atleidLiarrti i5 jo vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymo ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka.

33. Konkursiniq pareigq s4ra54 ir konkursq tvark4 nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe.
34. Priemimo i darb4 neitakoja Zmogaus lytis, rase, tautybe, kilme, socialine padetis, kalba,

amZius, Seimine padetis, lytine orientacija, negalia, etnines priklausomybes, narystes politineje
partijoje ar asociacijoje, religija, tikejimas, isitikinimai ar palliros ir kiti veiksniai nesusijg su
dalykinemis Zmogaus sar,ybemis, gebejimais, iSsilavinimuirlar kvalifikacija butinais pareigoms eiti.

35. Su priimamu idarb4 darbuotoju ne veliau kaip 1 darbo diena prie5 darbo pradLi4
pasira5oma darbo sutartis. Darbo sutartis - darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kuri darbuotojas
isipareigoja b[damas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkcij4, o darbdavys isipareigoja
.uZ'tai moketi darbo uZmokesti. Sutartis isigalioja darbuotojui pradejus dirbti. Darbo sutarties s4vok4,
turini ir s4lygas reglamentuoja Darbo kodekso II skyrius. Darbo sutarti pasira5o Centro direktorius ar
jo igaliotas asmuo ir darbuotojas.

36. Pasira5ydamas darbo sutarti darbuotojas sutinka, kad teises aktq nustatT4atvarkair darbo
santykiq valdymo tikslais darbdavys turi teisg kaupti ir valdyti darbuotojo asmens duomenis.
Informacija apie darbuotojus yra naudojama Centro veiklos valdymo tikslais. Informacija ir statistiniai
duomenys apie darbuotojus gali buti teikiami valstybinems institucijoms tik vadovaujantis Lietuvos
Respublikos istatymais ir teises aktais.

37. Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka
darbuotojui, sudarydamos darbo sutarti darbo sutarties Salys gali sulygti del i5bandymo. I5bandymo
terminas negali btti ilgesnis negu trys menesiai, neskaitant laiko, kai darbuotojas nebuvo darbe del
laikinojo nedarbingumo, atostogq ar kitq svarbiq prieZasdiq. Pratgsti i5bandymo laikotarpi darbo
sutarties Saliq susitarimu draudZiama.

38. Darbo sutarties Salys gali sulygti del to, kad darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir
pasibaigus darbo sutardiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims
neatskleis tam tikros i5 darbdavio ar del atliktos darbo funkcijos gautos informacijos, kuri4 darbo
sutarties Salys savo susitarime del konfidencialios informacijos apsaugos ivardys konfidencialia.
Visiems privaloma saugoti konfidenciali informacijayra darbuotojq ir mokiniq asmens duomenys.

39. Priemimas i darb4 iforminamas Centro direktoriaus isakymu.
40. Priimamas i darb4 asmuo darbdaviui pateikia siuos dokumentus:
o praSym4;
. pas? ar asmens tapatybes kortelg;
o i5silavinimo ir kvalifikacijos dokumentus; uZsienio valstybese i5duotq i5simokslinimo

dokumentq,legalizuotrl Studijq kokybes vertinimo centre dokumentus bei dokumentq vertimus i
lietuviq kalb4 f ei tokius turi ir jq reikia);

o pedagogini ir gamybini darbo staiq irodandius dokumentus (pedagoginiai darbuotojai;,
profesinio darbo patirti irodandius dokumentus (ei tokiq reikia);

o vairuotojo paZymejim4 (vairuosiantiems Centro transport4);
o sveikatos buklg liudijandius dokumentus;
o darbuotojai, turintys darbingumo apribojimq, pateikia darbingumo lygi patvirtinandius

dokumentus;
. medicining knygelg.
4I. Esant poreikiui Centro personalo vedejas gali papra5yti pateikti ir kitus dokumentus.
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42. Kiekvienas Centro darbuotojas yra atsakingasui,savo asmeniniq duomenq (i5silavinimo,
asmens duomenq, adreso, kontaktiniq duomenq, sveiliatos bukles, turindios itakos esamam darbui ir
kt.) pasikeitimo atnaujinim4 laiku ir dokumentq, susijusiq su pasikeitimais, pristatym4 Centro
administracijai. Asmenine informacija apie darbuotoj4 naudojama Centro veikloms. Teisinga
informacija padeda modeliuoti darbuotojo karjeros galimybes, pritaikyti teisingas darbo ir poilsio
s4lygas, atlygi, mokesdirl dydi, i5ejimo iS darbo s4lygas.

43. Personalo vedejas pries darbo pradiia,darbuotoj4 el. lai5ku supaZindina su Siomis Centre
galioj andiomis tvarkomis :

o Centro darbo tvarkos taisyklemis;
o pareigybes apra5ymu;
. darbU saugos ir gaisrinds saugos taisyklemis;
o informaciniq ir komunikaciniq technoiogijq naudojimo bei darbuotojo stebesenos darbo

vietoje tvarka;
o darbuotojq asmens duomenq saugojimo politika;
. lygiq galimybiq politika ir jos iglwendinimo tvarka;
o kitais galiojandiais Centre teises aktais, privalomais Zinoti darbe.
44- Iki darbo pradZios darbuotojui pateikiama si informacija:
o visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveines adresas:
o darbo funkcijos atlikimo vieta; 

---- -'------1

. darbo sutarties r[Sis;
o darbo funkcijos apra5ymas arba darbo (pareigybes arba pareigq, profesijos, specialybes)

pavadinimas ir jeigu nustatyta hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos sudetingu-o fygirlfaipsnis); 
"

o darbo pradZia;
o numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);
o kasmetiniq atostogq trukme;
o ispejimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;. darbo uZmokestis ir jo sudedamosios dalys, uzmokesdi o uL darba mokeiimo terminai ir

tvarka;
o nustatyta darbuotojo darbo dienos arba savaites trukme;
45. Darbo sutartyje pedagogams nurodoma: metines darbo norrnos valandos, pareigines algos

pastoviosios dalies koefi cientas, darbo pareigybes pavadinimas.
46. Darbo sutarties s4lygrl keitim4 inicijuoti gali tiek Centro direktorius, tiek darbuotojas.
47 - Jei Centro direktorius negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo del

objektyviq prieZasdiq ne del darbuotojo kaltes ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam iasiulyto darbo,
darbuotojui skelbiama prastova. Prastova gali bfti skelbiama ir darbuotojq grupei. prastovos
laikotarpiu darbuotojui mokamas darbo uZmokestis ne maZesnis kaip LR vyriauryb"r patvirtinta
minimali menesine alga. Tai apibreZiaDK 47 str.

48. Pakeisti butinqsias darbo sutarties s4lygas, papildomas darbo sutarties s4lygas, nustaty,t4
darbo laiko reZimo rtsi ar perkelti darbuotoj4 dirbti i kit4 vietovg darbdavio iniciatyv-a-galimatik su
darbuotojo ra5ytiniu sutikimu. Darbo s4lygos Centro direktoriaus sprendimu gali buti keidiamos,
pasikeitus jas reglamentuojandioms taisyklems ar ekonomini o, organi)acinio ar gamybinio butinumo
atvejais (skyrirl teorganizavimo, patalpq pakeitimo, mokiniq grupiq perskirstymo atvejais). Tokiu
atveju darbuotojo ra5ytinis sutikimas nera reikalingas, tadiau Centro direktorius turi ai5kiai pagrfsti
ekonomini, organizacini ar gamybini b[tinum4 keisti darbo sutarties s4lygas.

49. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiulytomis keisti bttinosiomis at
papildomomis darbo sutarties s4lygomis, kitos ruSies darbo laiko reZimu turi b1ti i5reik5tas per ne
trumpesni negu penkios darbo dienos termin4. Jeigu darbuotojui siuloma keisti kitas darbo sutarties
s4lygas, apie Siq s4lygq pakeitimus darbuotojas turi b[ti informuotas pries proting4 termin4, t. y.
darbdavys sudaro pakankamas s4lygas darbuotojui pasirengti bUsimiems pasikeitimarns. Tuo atveju,
jeigu darbuotojas ignoruoja darbdavio pasitlym4 ir nepateikia savo valios, tai laikoma atsisakl,rnu
dirbti keidiamomis darbo sutarties s4iygomis. Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiulytomis pakeistomis
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s4lygomis, gali bfti laikomas prieZastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo
kaltes darbo kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka.

50. Jeigu darbo sutarties s4lygq keitimo iniciatyv4 parode pats darbuotojas, atsisakymas
patenkinti darbuotojo ra5tu pateikt4 pra5ym4 pakeisti butin4sias ar darbo sutarties 5alir1 sulygtas
papildomas darbo sutarties s4lygas turi buti motyvuotas ir pateiktas ra5tu ne veliau kaip per S darbo
dienas nuo darbuotojo pra5ymo pateikimo dienos. Centro direktoriui atsisakius tenkinti darbuotojo
praSym4 pakeisti darbo s4lygas, del Siq s4lygq pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne
anksdiau kaip po 1 menesio nuo darbuotojo pra5ymo pakeisti darbo s4lygas pateikimo.

51. Pradejusiam dirbti Centre darbuotojui tiesioginis vadovas parodo darbo viet4, supaZindina
su Centro administraciniq ir kitq patalpq, skyriq i5destymu, supaZindina su bendradarbiais. Pirm4
darbo dien4 IT specialistas sukuria darbuotojui el. pa5t4, prieig4 prie darbuotojq svetaines; tiesioginis
vadovas supaZindina su jam pavaldZiais/jamvadovaujandiais darbuotojais, svarbiausiais dokumentais,
galioj andiomis tvarkomis.

52. Darbo sutarties Salys susitarimu del papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi,
gali susitarti del darbo sutartyje anksdiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia
veikla gali b[ti atliekama laisvu nuo pagrindines darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas del darbo
fiinkcijq jungimo) arba atliekama tuo padiu metu kaip ir pagrindine darbo funkcija (susitarimas del
darbo funkcijq gretinimo), arba susitariama del projektinio darbo (susitarimas del projektinio darbo).
Susitarimui del projektinio darbo taikomi Darbo kodekso penktajame skirsnyje nustatyti projektinio
darbo sutarties ypatumai. Vykdant susitarimus del papildomo darbo, negali buti paZeisti Darbo
kodekso ar kitq darbo teises nonnq nustatyti maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko
reikalavimai.

53. Darbuotojas i5 darbo gali blti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka;
Saliq susitarimu, vienos i5 Saliq iniciatyva, darbdavio valia, nesant Saliq valios, sudjus darbo sutarties
terminui, mirus darbo sutarties Saliai - frziniamasmeniui ir kitais Darbo kodekse ir kituose istatymuose
nustatytais pagrindais. Darbo sutarties pasibaigim4 reglamentuoja Darbo kodekso V skyrius.
Atleidimo diena laikoma paskutine darbo diena i5skyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama nesant
darbuotojo darbe arbakai darbuotojui neleidZiamat4 dien4 dirbti.

54. Prie5 nutraukiant darbo santykius ne veliau kaip paskuting darbo dien4 darbuotojas privalo
grqzinti Centrui visus buvusius jo dispozicijoje dokumentus, intelektinius produktus, uZ kuriuos gavo
atlygi, darbo priemones ir kit4 jam pavestq materialqji turt4, Centro patalprl raktus ir perduoti
neuZbaiSus darbus paskirtam atsakingam asmeniui.

55. Vis4 savo darbo kompiuteryje ir tinkle saugot4 darbing informacij4 i5 darbo i5einantis
darbuotojas, ar motinystes ir vaiko prieZitros atostogq iSeinantis darbuotojas, privalo perduoti savo
tiesioginiam vador,'ui ar kitam centro direktoriaus nurodytam asmeniui.

56. Darbuotojas paskuting darbo dien4 pateikia personalo vedejui uZpildytqatsiskaitymo lapel!
(priedas Nr. 1) su jame nurodyq skyriq ir padaliniq vador,q para5ais. Darbdavys atsiskaito su
darbuotoju paskuting jo darbo dien4.

57. Darbuotojui pageidaujant, Centras privalo i5duoti jam paiymq apie darbE toje darbo
vietoje, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradZios ir pabaigos datas, o darbuotojo pra5ymu

- darbo uZmokesdio dydi ir darbo ivertinim4 (charakteristik4), atleidimo i5 darbo prieZastis.

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS

Darbo ir poilsio laiko reZimas, darbo grafikai

58. Darbo laikas nustatomas vadovaujantis DK ir Darbo laiko reZimo valstybes ir savivaldybiq
imondse, istaigose ir organizacijose nustatymo apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2017 m. birZelio 2I d.ntrtarimuNr. 496,,Dellietuvos Respublikos darbo kodekso igyvendinimo".

59. Centro darbuotojams nustatyta 5 darbo dienq darbo savaitd nuo pirmadienio iki
penktadienio su dviem poilsio dienomis - Se5tadienis ir sekmadienis (iSskyrus dirbandius pagal suming
darbo laiko apskait4):
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59' 1' 40 valandq (1 etato darbo krDvis) - visiems darbuotojams, isskyrus mokytoj4, profesijosmokytoj4, socialini pedagog4, psicholog4, specialqf i frJugoga.59'2' 36 valandos (1 etato daibo trtrrir;"'-'-okytojui, profesijos mokltojui, socialiniampedagogui' psichologui' Socialinis pedagogar, pri.hotogas dirta pagal individualq darbo laiko rezim4.

ffiHnflr"1,filit 
daugiau 

"ei vienu-etatu kontalitinio darbo"laikas irgeia"propor.rngui-pugur

59'3' Specialusis pedagogas dirba_sutrumpint4 d.arbo savaitg pagal individuall darbo laikotelimq' Jo darbo savaites trukmg nustato LR vyriauryt", nutarimai i, Srri"ii*o ir mokslo ministerijosteises aktai.
60' Psichologo, specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo darbo grafikai tvirtinami prie5mokslo metus ir galioja iki kito jq put"iti-o.
61' Darbuotojai privalo laikytis centre nustatyto darbo ir poilsio laiko reZimo.62' Darbo kodekso nustatytomis Svendiq dienomis ientre nedirbama. Svendiq dienqisvakarese darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, issk1,rus sutrumpint4 darbo laik4 dirbandiusdarbuotojus ir pagal suming dar6o laiko apskait4 dirbandius darbuotojus.63' Darbuotojas ir darbdavys su atskirais darbuotojais gali susitarti del kitq darbo relim4taikymo, kurie yra nurodyti Darbo kodekso f f : strarpsny;e.64' Lankstus darbo grafikas arba individualus ia.bo laiko reZimas darbuotojams gali bntinustatomas atsizvelgiant i darbuotojo prasym4, kai nurodytos prieZastys yra objektyvios ir pagristos,taip pat i centro galimybgs ir efektlvaus darbo uZtikrinim4.65' Centro administracijos darbo laikas: darbo dienomis nuo g.00 val. iki 16.30 val.,ne veliaukaip po penkiq valandq darbo darbuotojams suteikiamu pi.t,i pertrauka, skirta pailseti ir pavalgyti.66. Darbuotojai dirba pagaldarbo Si reZima:

i ' Mokytojai dirbapagal darbo grafikus, kuriuos rengia skyriq vedejai. pamokq tvarkarasdiaiskelbiami centro- interneto svetaineje rr.irty;" 
-,,Mokyojaris" 

ii ugdym i orgarizuojandiq skyrirlskelbimq lentose. Mokytojo, profesijos mokytijo darbo laikas:
66.r.1. darbo raikas: pagar patvirtint q a*uogrunka ir pamokq tvarkarasti;66.1.2. pietq pertrauka: 30 min ilgosios pertr:aukos metu.2' Socialinis pedagogas, psichologas iispecialusis pedagogas dirba pagalatskir4 individualq,Centro direktoriaus isakymu patvirtint4 darbo grafik4.
3. Bendrabudio aukletojo darbo laikas:
66'3'1' darbo.laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 13:30 -22:00 val.66'3'2' ne veliau kaip po penkiq valandq iarbo darbuotojui suteikiama pietrl pertrauka, skirtapailseti ir pavalgl4i.
4' Ukio darbuotojq (mechanikas, santechnikas, vairuotojas, dailide, elektrikas, padejejas ukioreikalams, Saltkalvis) darbo laikas:
64.4.r. darbo.laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 7.00 _ 15.30 val.,64'4'2' ne veliau kaip po penkiq valandq darbo darbuotojams suteikiama pietq pertrauka, skirtapailseti ir pavalgyti.
5' vaigyklos darbuotojo (valgyklos vedejo, virejo, pagalbinio virtuves darbininko) daroolaikas:
65.5.1. darbo raikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 6.00 - 14.00 var.,65'5'2' ne veliau kurp po penkiq valandq darbo darbuotojams suteikiama galimybe pailseti irpavalgyti darbo laiku nepaliekant savo darbo vietos.6. Kiemsargio darbo laikas:
65.6.1. darbo.laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 6.00 _ 14.30 val.,
65 '6'2' ne veliau kaip po penkiq valandq darbo darbuotojams suteikiama pietq pertrauka, skirtapailseti ir pavalgyti.
7 Valytojo, valandio bendrabudio patalpas, darbo laikas:
65.7.1. darbo.laikas: nuo pirmadienio ila p"nttadienio g.00 _ 16.30 val.,
65 '7 '2' ne veliau kaip po penkiq valandq darbo darbuotojams suteikiama pietq pertrauka, skir-tapailseti ir pavalgl4i.
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8. Valy.tojo, valandio skyriq ir administracines patalpas, darbo laikas:
65.8.1. darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 12.30 -21.00 val.,
65.8.2. ne veliau kaip po penkiq valandrtr darbo darbuotojams suteikiama pietq pertrauka, skirta

pailseti ir pavalgyti.
9. Rtbininko darbo laikas nuo rugsejo 1 d. iki geguZes 31 d.:
65.9.1. darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 7:00 - 16:00 val. (Vilniaus g.42),7:30-

16:00 (Taikos pr. 133 ir Po5kos 9.23)
65.9.2. nuo birZelio 1 d. iki rugpjudio 31d. rubininko raS1'tiniu sutikimu perkeliamas

kasmetiniq atostogq suteikimo laikotarpiu pavaduoti sarg4, kiemsargi ar kit4 darbuotoj4:
10. Budetojas bendrabutyje dirba nuo 8.00 - 20.00 val. ir 20.00 - 8.00 val. slenkandiu darbo

grafiku. Ne veliau kaip po penkiq valandq darbo suteikiama galimybe pavalglti darbo laiku,
nepaliekant darbo vietos.

66. Visuomenes sveikatos prieZiuros specialisto pareigybes apra5ym4 ir darbo kontrolg vykdo
Kauno miesto visuomenes sveikatos biuras. Jis dirba pagal Kauno miesto visuomenes sveikatos biuro
direktoriaus patvirtint4 darbo grafik4.

67 . Skirtas papildomas nekontaktines darbo valandas mokytojai dirba laisvu nuo pamokq laiku
nevir5ydamiT,2vaI. darbo dienos ir 36 val. darbo savaites dirbant 1 etato krDviu. Nekontaktiniq darbo
valandq skaidius gali blti didinamas proporcingai darbo kruviui.

68. Puses valandos pertrauka pailseti ir pavalgTti mokytojams skiriama per iIgq1 pertrauk4
tarp pamokq ne veliau kaip po 4 pamokq.

69. Pagalbinio personalo darbo grafikai rengiami kalendoriniq metq pabaigoje ir galioja iki
kito jq pakeitimo.

70. Sargrl ir bendrabudio budetojrl darbo grafikai rengiami kiekvien4 menesi.
71. Sargams ir bendrabudio budetojams del jq darbo pob[dZio taikoma sumine darbo laiko

apskaita, kurios apskaitinis laikotarpis - 3 menesiai.Pagal darbo grafikus jiems gali buti nustatoma
maksimali dienos (pamainos) trukme 1ki24 valandq per par4. Siq darbuotojq vidutinis darbo laikas per
7 dienq laikotarpi neturi virSyti 52 valand4, o poilsio tarp darbo dienq (pamainq) laikas privalo buti ne
trumpesnis kaip 24 valandos. Jq tiesioginiai darbo vadovai atsako uZ Siq darbuotojq darbo grafikq
parengim4 nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmes.

72. Sumine darbo laiko apskaita sargams ir bendrabudio budetojams fvedama del darbo
pobDdZio, ivykdZius informavimo ir konsultavimo procedur4 su darbo taryba.

73. Visi darbo grafikai derinami su Darbo tarybos atstor,u.
74. Jei darbuotojas priimamas metq eigoje ar perkeliamas dirbti i kitas pareigas, jo darbo

grafikas nustatomas jo darbo sutarties pasira5ymo dien4.
75. Darbuotojas turi laikytis nustatlto darbo laiko reZimo. Tiesioginis vadovas (direktoriaus

pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas infrastrukturai, skyriaus vedejas) privalo
kontroliuoti, kaip jam pavaldus darbuotojas laikosi nustatlto darbo laiko reZimo.

76. Darbuotojai privalo dirbti pagal Centre patvirtint4 darbo grafik4. Savavali5kai darbo
gr afrk4 kei sti dr audZiama.

77. Darbo (pamainq) grafikus rengia Centro skyriq vedejai ir direktoriaus isakymais paskirti
kiti asmenys. Darbo (pamainq) grafikai praneiami darbuotojams ne veliau kaip prie5 septynias dienas
iki jq isigaliojimo. Darbo grafikai gali btti keidiami tik nuo darbdavio valios nepriklausandiais atvejais
ispejus darbuotoj4 pries 2 darbuotojo darbo dienas.

78. Darbuotojq dirbtas laikas ir neatvykimo I darb4 atvejai lymimi darbo laiko apskaitos
Ziniara5tyje, kurio form4 tvirtina Centro direktorius. Darbo laiko apskaitos Ziniara5dius fgalioti
asmenys pildo kiekvien4 darbo dien4. Kiekvieno mdnesio pabaigoje (paskutinE mdnesio darbo dien4)
atsakingas uL, Liniara1dio pildym4 asmuo, pateikia iiniaralti personalo vedejui vizuoti ir Centro
direktoriui tvirtinti. Darbuotojas trni teisg susipalinti su savo darbo laiko apskaita ir reikalauti
neatlygintinai gauti darbo laiko apskaitos Ziniara5dio i5ra54.
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Vir5valandiiai

79' virsvalandaiai - laikas, kada darbuotojas faktiskai dirba virsydamas darbo laiko reZimojam nustatyt4 darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarplo u.nJ.a Jirbo tait<o trukmg.

o*u"8rl"a"*1*"#:f#,;,i*t:11:,i|*;;il;;;vti dirbti tit su'Ja,uuotojo sutikimu, isskyrus
81' Per septyniq paeiliui einan8iq kalendoriniq dienrl laikotarpi negali buti dirbama ilgiau kaipastuonias valandas virsvalandZiq, nebent d?rtr"-;"j;r savo sutikim4 d-irbti iki dvytikos valandqvirsvalandzirl pei savaitg isreiksiq .u1ty: Tokiais ffias negali b[ti paZeista maksimari vidutineketuriasdesimt astuoniq valandq darbo laiko trukm" f.r'ruuuitEl skaieiuoiant per apskaitini laikotarpi.82' Maksimali virsvalandZiq trukme per metus - vienas iimtas astuoniasdesimt valandrl.Kolektyvineje sutartyje gali bDti susitarta del ilgesnes virsvalandZirl trukmes.

Nuotolinis darbas

83' Nuolatinis nuotolinis darbas - toks darbuotojo darbo funkcijq atlikimo b;das, kaidarbuotojas visas jam priskirtas darbo funkcijas nuotoliniu b[dq atlieka vis4 darbo 1aik4.84' Dalinis nuotolinis darbas -.toks darbuotojo Juruo funkcijq atlikimo bDdas, kai darbuotojasvisas arba dali darbo funkcijq nuotoliniu budu atlieku tit iu- tikraisli anksto suderintais laikotarpiais.85' Visi darbuotojai, kuriq veiklos.pobudir-i;;;;;ifika_reidZia jiems priskirtas tunkcijas atlikti
;frff,nrfi?ffiffi;T" 

fo'-u ir kurie deljo v.u ,uri,'*f su direktoriumi, g'Ji pasinaudoti galimybe

86' Darbuotojas, galintis dirbti nuotolin! darb4, ne veliau kaip pries 3 (tris) darbo dienasdirektoriui pateikia prasym4leisti dirbti nuotolini d a|aEiuaouaudamasis Lietuvos Respublikos Darbokodekso 52 straipsniu ir centro nuotorinio darbo tvarka.

Poilsio laikas

87. Poilsio laikas _ laisvas nuo darbo laikas.88' Kasdienio nepertraukiamojg p.oilsio tarp darbo dienq (pamainq) trukme negaii butitrumpesne kaip vienuolika valandrl i: ,iiler, o per septyniq paeiilui einandiq dienq laikotarpidarbuotojui turi blti suteiktas bent tiisdesimt penkiq valandq nepertraukiu-o:o poilsio laikas. Jeigudarbuotojo darbo dienos (pamainos) trukme yL aungiurrkaip dvylitu uuiurrJ.l, bet ne daugiau kaipdvidesimt keturios valandos, nepertiaukiu-ojo poilsl?iatp darbo dienq (pamainq) laikas negali bttimaZesnis negu dvide5imt keturios valandos.

a"ia"sSilrt -j;;il3j,?iffj. trunka dvidesimt keturias valandas, poilsio laikas trunka ne maZiau kaip

90' Per pertrauk4 pailseti ir pavalgyti darbuotojai turi teisg palikti darbo viet4 ir siai pertraukaiskirt4 laik4 leisti savo nuoZinra. T4 diena, kai darbuoiojag.d.el objektywiq prieZasdiq negali pietautilaiku, pavyzdLiui. jei pietq pertraukos metu r,ykstu poredziui, seminarai, ,riot yaoius paskirtas per jQbudeti ar kitais iSimtiniais atvejais, darbuotojar pi.t,l p..trauk4 gali perkelti i kit4 laik4, apie taiinformavgs tiesiogini darbo vadbva.
9r' Darbuotojams, atliekanliems darbus, kuriq metu del gamybos ar darbo organizavimos4lygq negalima daryti pertraukos pailseti ir pavalgy.ti, suteikiama galimybe pavalgyti darbo laiku(sargams, budetoj ams).
92' Per darbo dien4 fuamain{ darbuotojui suteikiamos fiziologines pertraukos pagardarbuotojo poreiki. ir. specialios pertraukos, dirb"ant lauko s4lygomis (lauke arba nesildomosepatalpose), profesines rizikos s4lygomis (nuoiat dirbantiems kompiuLriu), tip fat dirbant sunkq fiziniar dideles protines itampos reikaliujanti d?lba (teises at<tq nustatyta tvarka).
93 ' Specialiosios pertraukos suteikiamos po 5 mirrute, po kiekvienq 55 darbo minudiq. visosdarbo dienos specialiqjq pertraukq trukme negali bfti trumpesne nei 40 minudiq kai darbo dienostrukme yra 8 valandos. Specialiosios ir fiziolofines pertraukos iskaitomos i darbo luka.



Kasmetinds atostogos

94. Kasmetines atostogos pailseti ir darbingumui susigrefiinti suteikiamos vadovaujantis
Darbo kodekso 128 ir 129 str. nustatfa tvarka, Lietuvos Respubiikos Vyriausybes nutarimais ir
Svietimo ir mokslo ministro isakymais.

95. Darbo metai, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, prasideda nuo darbuotojo
darbo pagal darbo sutarti pradZios. I darbo metus, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos,
tenkandiq darbo dienq skaidiq iskaitomi laikotarpiai, kurie yra nustatyti Darbo kodekso I27
straipsnyje.

96- Darbuotojas privalo bent kart4 per darbo metus pasinaudoti bent puses darbo dienq,
priklausandiq uL darbo metus, trukmes nepertraukiamomis atostogomis. Jeigu darbuotojas pats
nesinaudoja kasmetinemis atostogomis, darbdavys turi teisg pasiullti darbuotojui kelis laikltarpius
atostogoms ir suteikia teisg darbuotojui pasirinlli atostogq laik4. Jeigu darbuotojas Sia teise
nepasinaudoja, darbdavys atostogq laik4 tokiam darbuotojui parenka pats.

97. Centro pedagoginiams darbuotojams nustatoma pailginta 40 darbo dienq kasmetiniq
atostogq trukme. Jeigu darbo dienq per savaitg skaidius yra maZesnis arba skirtingas, pedagogui
suteikiamos 8 savaidiq trukmes pailgintos atostogos. Pareigybiq, kurias atliekant darbas yru tuit o-ut
pedagoginiu, sqraS4 tvirtina Lietuvos Respublikos Svietimo ministras. Pedagogams kasmetines
atostogos suteikiamos mokiniq vasaros ir kitu mokiniq atostogq metu.

98. Kitiems darbuotojams nustatoma2} darbo dienq kasmetiniq atostogq trukme.
99. Darbuotojams iki aituoniolikos metr1, darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4 iki 14

metq arba neigalq vaik4 iki 18 metq, ir neigaliems darbuotojams suteikiamos 25 darbo dienq
kasmetines atostogos (kai dirbama 5 dienas per savaitg).

100. Skyriq ir padaliniq vedejai ne veliau kaip iki einamqjq metq kovo 1 d. skyriq ir padaliniq
darbuotojq atostogq grafikus perduoda personalo vedejui, o Sis sudaro Centro kasmetinirl atostogq
grafik4 ir jiteikia tvirtinti Centro direktoriui.

101. Kasmetiniq atostogq grafikas gali buti keidiamas, atsiLvelgiant i darbuotojq pageidavimus
jei tai netrikdo skyriaus ar padalinio darbo funkcijr+ vykdymo. Darbuotojai pra5ymus, vizuotus
tiesioginio vadovo, turi pateikti ne veliau kaip 10 darbo dienq pries numatomas atostogas, i5skyrus
nenumatytus atvejus - tuomet praSymas gali bfti pateikiamas veliau.

I02. Svendiq dienos i atostogrl trukmg neiskaidiuojamos.
103. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis

(atostoginiai). Atostoginiai i5mokami Darbo kodekso 130 str. nustatyta tvarka.
104. Vaduojanti darbuotoj4 kasmetiniq atostogq laiku irlar kitais darbuotojq nebuvimo darbe

atvejais, skiria Centro direktorius isakymu ar pagalpareigybiq apra5ymus.
105. Administracines pareigas einantis darbuotojas, i5eidamas kasmetiniq atostogq, ne vdliau

kaip vien4 darbo dien4 iki jq, lai5ku informuoja tiesiogiai su juo dirbandius darbuotojus.
Vadovaujandias pareigas einantys darbuotojai: Centro direktorius, pavaduotojai, skyriq ir padaliniq
vadovai/vedejai- lai5ku informuoja visus darbuotojus. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai apie
savo atostogas, i5skyrus kasmetines vasaros atostogas, elektroniniu laiSku informuoja skyriaus,
kuriame dirba darbuotojus (vedejus, mokytojus, mokymo dalies administratores).

Papildomos ir tikslin6s atostogos, kitos lengvatos

106. Ui,ilgalaiki nepertraukiamqidarb1istaigoje darbuotojams, turintiems ilgesni kaip 10 metq
nepertraukianqli darbo sta14 Centre, darbuotojo pra5ymu suteikiamos 3 darbo dienq papildomos
kasmetines atostogos, uZ kiekvienil paskesniq 5 metq nepertraukiamqi darbo staZ4 Centre - viena
darbo diena. { ilgalaikinepertraukiamqidarbo Centre staLE,uZ kuri suteikiamos papildomos atostogos,
iskaitomas fakti5kai dirbtas laikas Centre ir kiti iaikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 127 straipsnio 4 dalyje.

107. Papildomos atostogos kitais pagrindais ir kitos lengvatos darbuotojams gali buti
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suteikiamos darbuotojo praSymu Darbo kodekso 138 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais nustatyta tvarka.

108. Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinirl atostogq fu gali buti Salirl susitarimu
suteikiamos kartu arba atskirai. Salims nesutarus, Sios atostogos suteikiamor kuttr.

109. Darbuotojams, turintiems teisg gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jq pasirinkimu
suteikiamos atostogos tik vienu pagrindu.

110. Tikslines atostogos pagal Darbo kodekso 131 str. (ne5tumo ir gimdymo, tevystes, vaikui
prlLlureti, mokymosi, kurybines, nemokamos) suteikiamos darbuotojo pra3ymu Darbo kodekso
nustatyta tvarka.

VI. DARBO APMOKEJIMAS

111. Darbo uZmokestis apskaidiuojamas Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimq, Svietimo ir mokslo ministro isakymq ir kitq teises aktrl nustafrt a tvarka vadovaujantis
Centro direktoriaus patvirtinta Centro darbo apmokejimo sistema (1 priedas). Darbo apmokejimo
sistema reglamentuoja darbuotojq pareigybes, darbo uZmokesti ir materialines pa5alpas, priemokas,
premijas, centro darbuotojq kasmetines veiklos vertinim4 ir skatinim4, kt.

Ll2. UZ virSvalandini darb4, darb4 nakti, Svendiq dienomis, darbq poilsio dien4 (kuri
nenustaty'ta pagal darbo grafik4) mokama Darbo kodekso I44 str. nustatyta tvarka.

113. Darbuotojo pra3ymu uZ darbE poilsio ar Svendiq dienomis, ar vir5valandini darbo Iaikq,
papildomas laikas gali bfti pridedamas prie kasmetiniq atostogq laiko Darbo kodekso I44 str.
nustatlta tvarka.

ll4. UZ darbqne viso darbo laiko s4lygomis mokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam
darbui, palyginti su darbu, dirbamu viso darbo laiko s4lygomis.

115. Centro skyriq ir padaliniq vadovq ir kitq vadovaujandiq darbuotojq, tai yra t4, kurie turi
teisg duoti privalomus vykdl'ti nurodymus pavaldiems darbuotojams, (pagal Darbo kodekso 101
straipsnio 3 ir 4 d.) darbo poilsio dien4, Svendiq dien4, darbo nakti ir vir5valandinio darbo apskaita yra
tvarkoma ir ui, ji mokama kaip uL. darbq iprastiniu darbo laiko reZimu, nebent Salys darbo sutartyje
susitaria kitaip.

116. DarbouZmokestisdarbuotojamsmokamasdukartuspermdnesi6ir2}dienomispervedant
darbo uZmokesti i darbuotojq nurodytas atsiskaitom4sias banko s4skaitas. Pagal darbuotojo
pageidavim4 - darbo uZmokestis gali bfti mokamas I kart4per menesi.

II7. Jei menesio 6 ir 20 dienos yra poilsio arba Svendirl dienos, darbo uZmokestis mokamas
prie5jas einandi4 darbo dien4.

I 18. I5skaitos i5 darbuotojo darbo uZmokesdio gali br-rti daromos tik Darbo kodekso 150 str. ar
kitais istatymq nustatytais atvej ais.

119. Centro buhalteris I kNI1 per menesi raStu ar elektroniniu budu pateikia darbuotojams
informacij4 apie jiems i5moketas ir i5skaidiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmg, atskirai
nurodydamas vir5valandiniq darbqtrukmg. Informacijos pateikimo btdas nustatomas pagaldarbuotojo
praSym4. Informacija pateikiama iki kiekvieno menesio 10 d. uZ praeit4 menesi.

VII. TARNYBINES KOMANDIRUOTES IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Tarnybinds komandiruotds

I20. I tarnybines komandiruotes darbuotojai siundiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, reglamentuojandiais tarnybiniq komandiruodiq i5laidq apmokejim4 bei
dienpinigiq ir kitri tarnybiniq komandiruodiq i5laidr4 apmokejim4 (nutarimq paskutinemis
galioj andiomis redakcij omis) ir Centro nustatyta tv arka.

l2I. Darbuotojo komandiruote yra darbuotojo darbo pareigq atlikimas kitoje, negu yra
nuolatine darbo vieta, vietoje Centro direktoriaus arba jo igalioto asmens siuntimu atlikti darbo
funkcijq, vykdyti tamybinio pavedimo ar tobulinti kvalifikacijos.
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122. Ne veliau kaip 2 darbo dienos prie5 komandiruotg darbuotojas pateikia pra5yn4 leisti
iSvykti, suderina i5vykim4 su tiesioginiu darbo vadovu ir gauna direktoriaus leidim4 i5vykti.

I23. Siuntimas i tamybing komandiruotg iforminamas Centro direktoriaus isakymu.
124. Siuntimas itarnybing komandiruotg vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje

iforminamas direktoriaus rezoliucija, patvirtinandia,kad tamybinis prane5imas ar darbuotojo prasymas
i5vykti i5 nuolatines darbo vietos yra suderintas.

125. Jeigu darbuotojo komandiruote trunka ilgiau nei 1 darbo diena arba darbuotojas
komandiruojamas i uZsieni, darbuotojui mokami dienpinigiai, kuriq maksimalius dydZius ir jq
mokejimo tvark4nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos igaliota institucija.

126. Jeigu tarnybine komandiruote Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vien4 darbo dien4,
dienpinigiat uL. tamybing komandiruotg darbuotoj ui nemokami.

127. I darbuotojo komandiruotes laik4 ieina darbuotojo keliones i darbdavio nurodyt4 darbo
viet4 ir atgal iaikas. Jeigu kelione vyko po darbo dienos valandq, poilsio ar Svendiq dien4, darbuotojas
turi teisg i tokios padios trukmes poilsi pirm? darbo dien4 po keliones arba Sis poilsio laikas pridedamas
prie kasmetiniq atostogq laiko, paliekant uZ Sipoilsio laik4 darbuotojo darbo uZmokesti.

128. GriZgs i5 komandiruotds, darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti buhalterijai
komandiruotes ataskait4 ir dokumentus apie komandiruotes metu patirtas faktines iSlaidas,
sura5ydamas avanso apyskait4.

129. Darbuotojo komandiruotes metu, darbuotoj4pavaduoja direktoriaus paskirtas darbuotojas.

Kvalifikacij os tobulinimas

130. Visi darbuotojai turi teisg kelti savo kvalifikacij4. Darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai ir galimybds nustatomi darbuotojq metinio vertinimo metu ir darbuotojo pra5ymu pagal
tiesioginiq darbo vadovq rekomendacijas atsiZvelgiant i kvalifikacijos tobulinimui skirtas le5as.
Centro direktorius, atsilvelgdamas i finansines galimybes, apmoka kvalifikacijos tobulinimo ir
persikvalifikavimo i5laidas Centro darbuotojams (atsiZvelgiant ikursq svarb4 ir naud4 Centrui).

131. Centro mokl'tojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojami Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

132. Moky'tojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos laikas nustatomas pagal pateiktus
pra5ymus trejr4 metrl (slenkamuoju principu sudaromoje) Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistrl
(iSskyrus psichologus) atestacijos programoje. Program4 tvirtina Centro dalininkq susirinkimas.

133. Kvalifikacijos tobulinimo poreikiai turi b[ti derinami su Centro poreikiais. AtsiZvelgiant i
finansines Centro galimybes, darbuotojas savo kvalifikacijai tobulinti per kalendorinius metus gali
skirti 5 darbo dienas. Esant poreikiui, suderinus su Centro direktoriumi, kvalifikacijai tobulinti gali
bDti skiriama daugiau dienq.

I34. Skyriaus vedejas vizuoja pavaldLir4 darbuotojq pra5ymus vykti i kvalifikacijos kelimo
renginius, metq pabaigoje susipaZista su Kvalifikacijos kelimo renginiq registre esandia informacija
apie pavaldZiq darbuotojq i5klausytus kvalifikacijos tobulinimo renginius ir i tai atsiZvelgia
vertindamas darbuotoj4 ir sillydamas tobulinti darbuotojui kvalifikacij4 kitais metais.

135. Darbuotojai, dalyvavg kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pateikia Centro personalo
vedejui dallwavim4 juose liudijanti dokument4. Darbuotojas pats atsako uZ kvalifikacijos dokumento
pateikim4 Centrui.

136. Mokytojai iregistruoja kvalifikacijos tobulinimo paLymejim4 elektroniniame

,,Kvalifikacij4 tobulinusiq pedagogq ir jq iSklausytq kursq, seminarq, kitq mokymq apskaitos registre",
prisijungdami prie jo per istaigos svetaing darbuotojams (https://www.mpcentras.ltl - mokyojams -
svetaine darbuotojams - kvalifikacrja).

I37. Darbuotojai, dalywavg kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasidalina informacija ar
padaro pristatym4 kolegoms, kuriems taryra aktualu.

138. Pedagogams, per mokslo metus nedalyvaujantiems kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
nustatant darbo krlvikitiems mokslo metams, gali bfti maLinamas metiniq valandq, skirtq frnkcijoms,
susijusioms su ugdom4ja ir metodine veikla, skaidius.
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139' Darbo 
.yJartiel salvs gali susitarti del darbdavio turetq darbuotojo mokymo arkvalifikacijos tobulinimo- i5laidq atlyginimo ralygrl, tui auruo sutartis nutraukiam a darbdavioiniciatyva del darbuotojo kaltes pagal-Darbo tod.[ro-58 str. arba darbuotojo iniciatrya be svarbiqpriezasdiq pagal Darbo kodekso 55 .t .. Atlygintos gali buti tik darbdavio turetos islaidos perpaskutinius dvejus metus iki darbo sutarties puliuuigirio, nebent kolektyvineje sutartyje nustaty.taskitoks terminas, kuris negali vir5yti trejq metq.

VIII. DARBO ETIKA. APRANGOS IR TSVATZOOS REIKALAVIMAI
140. Centro darbuotojas

drausme, kulttra stengtis blti
reprezentuoja Centr4.

turi elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio nonnas ir savo ergesiu,pavyzdiiu kitiems asmenims, visada prisiminti, kad jis savo etgesiu

141' centre dirbantis asmuo privalo laikytis centre patvirtinto Etikos kodekso, bendrqjq asmenshigienos ir estetikos reikalavimu.
142' centre P.alalkgma daiykine darbo atmosfera, darbuotojas turi elgtis pagarbiaisu kolegomis,mokiniai s, j q tevais/globej ais, rupintoj ais, bendruomeni s nari ais ir interesantai s.143' visi bendruomends nariai tarpusavio santykiusprivalo gristi abipuses pagarbos, tarpusaviosupratimo, pasitikejimo, tolerancijos, takti5kumo, kolegialum"o, g"r"""ri5kumo, nesaliskumo,nediskriminavimo principais.
144' centre turi bDti vengiama triuksmo, palaikoma dalykine darbo atmosfbra, darbuotojai turielSis mandagiai ir pagarbiai vieni su kitais, mokiniais, interesantais.
145' Mobiliojo telefono garsas centro patalpose turi btti nustatytas taip, kad netrukdyqkitiems' Susirinkimr; posedZiq ir pamokq metu telefono garsas turi bflti isjungtas. Trikdytisusirinkimq, posedZiq ar pamokq eiga tatuani telefonu draudriama.
146. centre gerbiama kiekvieno darbuotojo saviraiskos teise:
147.1. pakantumas kito nuomonei;
147 '2' teise iSsaky'ti ir ginti savo nuomong priimant sprendimus, reiksmingus centrobendruomenei, padiam darbuotojui asmeni5kai;
147.3. teise atsakyti i kritika ar kaltinimus;
147 '4' konstruktrvi kritika pareiSkiama paisant Centro hierarchijos ir subordinacijos, esantporeikiui darbuotojas gali kreiptis i centro etikos^komisii4.
i48' Darbuotojai privaio buti savikriti5ki, pripahinti savo klaidas ir stengtis jas i5taisyti,

geranori Skai p adeti i5ai skinti darbo drausme s paZeidlmus.
149. Datbuotojas turi blti tvarkingos i5vaizdos, jo apranga - tvarkinga, Svari, eti5ka, nedevimaprovokuojanti apranga (gilios iikirptes, permatomi ar iiin atviri mbai i, pu"j.'
150. Per dalykines keliones ar susitikimus rekomenduojama tailytis Saties ar organizacijos, ikuri4 r,ykstame, tradicijq ir etiketo nolmq.
151' Pagalbinio personalo darbuotojai privalo deveti patogius, nevarZandius judesiq darbo

drabuZius arlir jiems iSduot4 speciali4 darbo aryangqbei asmenirr"Juprurrgos priemones.
152' Darbuotojas turi stengtis tobulinti savo kalbos ir bendravimo kuliurE. Draud1iama darbe

vartoti necenzlrinius ZodZius ir posakius.
153' Darbuotojams draudLiama laiklti necenztrinio arba Zeminandio asmens garbg ir orum4

turinio informacij4 darbo vietoje, iskaitant informacij4 kompiuteryje ir kompiuterinese laikmenose.
154' Centre nepriimtina, kai i5vieSinama ar viesai aptarinejama konfidenciali, privataus

pobfldZio informacija apie kolegas ar pavaldinius (darbo uZmokestis, karjeros ketinimai, asmeninis
gyvenimas ir pan.).

155. Centro darbuotojq savitarpio santykiai g1lndiiami pasitikejimo, tolerancijos,
geranoriskumo, lygiateisi5kumo, abipuses pagarbos, takti5kumo ir bendradarbiavimo principais - kai
profesionaliai atliekamas savo darbas ir gerbiamas kitq darbas ir pastangos.

156.Centre darbuotojai turi padeti vienas kitam profesineje uliklo;", dalintis Ziniomis ir
kursuose, seminaruose ig$a patirtimi.

157.centre laikomasi bendravimo kulturos ir etikos nuostatq.
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l5S.Darbuotojas turi saugoti savo ir bendradarbiq garbg ir reputacij4, ginti juos nuo nepagristos
kritikos ir netinkamos itakos.

159. Darbuotojams dratdliama bet kokiu bfidu iZeidineti, SantaZuoti, Zeminti ir diskriminuoti
bendradarbius, mokinius, kitus asmenis. Visi darbuotojai privalo vengti kito darbuotojo darbo ir (ar)
uZimamq pareigq menkinimo, diskriminacijos, apkalbq, SmeiZto skleidimo, reputacijos Zeminimo,
nesantaikos kurstymo, SantaLo, grasinimq, neigiamq emocijq demonstravimo, seksualinio
priekabiavimo, kitq teises paZeidimq.

160. DraudLiamas psichologinis smurtas, kuriam budingas priekabiavimas, bauginimai,
diskriminacija, ignoravimas ar agresija ir kuris sudarytr4 s4lygas suabejoti savo gebejimais
(kompetencija).

161. Darbuotojams draudLiarna Centro teritorijoje ir darbo patalpose darbo ir nedarbo metu
vartoti alkoholinius gdrimus, narkotines ar toksines medliagas, bfii irlar dirbti neblaiviems arba
apsvaigusiems nuo narkotiniq, toksinirtr, psichotropiniq medLiagt4. Centras neblaivumui ar
apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medliagt4 nustatyti turi teisq naudoti technines priemones
(alkotesterius), jei Sios priemones atitinka nustatl'tus metrologinius reikalavimus.

l62.Darbuotojai turi vykdyti teisetus vador,q nurodymus, pasilikdami teisg tureti savo nuomong
visais klausimais ir j4 takti5kai reikiti.

l63.Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir infrastrukturai, skyriq ir padaliniq
vedejai privalo:

o stenglis sukurti ir palaikyti sklriuose ir padaliniuose, kuriems vadovauja, ir administracijoje
konstruktyvi4 ir palanki4 darbui aplink4;

o uZkirsti keli4 konfliktams;
o pastabas del pavaldlirl darbuotojq klaidq ir darbo trukumq reik5ti korekti5kai;
o stengtis paskirstyti darb4 vadovaujamame strukturiniame padalinyje tolygiai, kad bltrl

optimaliai panaudoti kiekvieno pavaldaus darbuotojo gebejimai, galimybes ir profesine kvalifikacija;
o skatintipavaldlius darbuotojus reik5ti savo nuomong iri4 i5klausyti;
o stengtis deramai ivertinti pavaldLir4darbuotojq darb}.
l64.PavaldZirl darbuotojq ir vadovq tarpusavio santykiai turi bflti grrndZiani abipuse pagarba,

geranori5kumu, tarpusavio supratimu, s4Ziningurnu ir aktyvia pagalba. Pavaldumas rei5kia darbo
funkcijos atlikim4, kai Centro administracija turi teisg kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo
procesui, tiek irjo daliu, o darbuotojas pakllsta Centro administracijos nurodymams arlir darbovieteje
galiojandiai tvarkai.

165. Darbuotojai negali priimti ar duoti dovanq, siDlyti ar priimti paslaugq, pramogq ir kitos
asmeninds naudos, kuri kokiu nors b[du galetq daryti neigiam4 itak4 Centro veiklai.

i66. Darbuotojai privalo visada derinti privadius ir vieSuosius interesus, pirmenybg teikdami
vie5iesiems interesams.

167. Darbuotojai, atstovaudami Centrui, turi laikytis bendrqjq etikos taisykliq, palaikyi ir
gerinti Centro ivaizd|

Bendravimas telefonu, elektroniniu pa5tu

168. Darbuotojai kalbeti telefonu privalo tik mandagiai, ramiu tonu. { pa5nekov4 turi kreiptis
pagarbiu.

169. Atsiliepti reikia kaip galima greidiau. Pakeius rageli, ar atsiliepus mobiliuoju telefonu,
kuris naudojamas darbo tikslais, bUtina pasakyti vis4 Centro pavadinim4 ir prisistatlti.

170. Skambinant iS Centro, bUtina pasisveikinti ir prisistatlti.
171. Visiems Centro mobiliesiems telefonams Centro direktoriaus isakymu nustatomas rySiq

laiko limitas. J! vir5ijus, skirtum4 kompensuoja darbuotojas, kuriam telefonas paskirtas naudotis
direktoriaus isakymu.

I72. Yisi elektroniniai lai5kai turi tureti pavadinim4, susijusi su laiSko turiniu. Tekstas turi buti
konkretus, ai5kus ir be gramatiniq klaidq.
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173' Atsakl'ti i elektroninius laiSkus, uZklausimus telefonu privaloma ne veliau kaip sekandi4
dien4 po uZklausimo ar elektroniniame lai5ke praSomais irlar nustatytais terminais.

174' Darbuotojai, gavg elektroniu pa5t'u deleguojam4 u?duoti, privalo atsakyti siuntejui kad
lai5kas gautas.

I75' Darbuotojui isvykus i komandiruotg ar atostogaujant, turi buti nustatytas elektroninio
pasto autoatsakiklis - lai5ke turi bDti nurodyta, iki kada darbuotojo nebus darbe ir i k4 galima kreiptis
skubiais atvejais.

176' Kiekvienas darbuotojas turi tureti savo elektroning viziting kortelg, kurioje turi bfti
lurodyta darbuotojo vardas, pavarde, Centro pavadinimas, darbuotojo paieigos, kontaktinio telefono
ir el. pa5to numeriai.

IX. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

lJ7 . Tam, kad Centras galetq tinkamai igyvendinti jam pavestus uZdavinius, turi btti uZtikrinta
aukSta darbo kultura ir drausme.

178. Kiekvienas Centro bendruomenes narys privalo s4Ziningai atlikti savo pareigas fiampavest4 darb4), laikri irtiksliai vykdy'ti teisetus Centro direktoriaus irjo pavaduotojq nurodymur"U.i
savivaldos institucijq teisetus sprendimus, pasiliekant teisg tureti ,u,ro ,r,ro-ong visais klausimais ir j4
takti5kai reik5ti.

179. Centro patalpose ir darbuotojq diubo vietose turi bllti Svaru ir tvarkinga, laikomasi
gaisrines saugos, darbuotojq saugos ir sveikatos ir kitq nustatytq reikalavimq.

180. Darbuotojai privalo laikytis darbo drausmes: laiku ateiti i darb4, laikytis nustatytos darbo
laiko trukmes, vis4 darbo laik4 skirti darbui, tiksliai ir laiku vykdyti ientro iirekioriaus ir iiesioginiq
darbo vadovq nurodymus.

181. Darbuotojai i Centro patalpas gali patekti kiekvien4 darbo dien4: Taikos pr. 133 - nuo 7 iki
17 valandos, Vilniaus g. 42 - nuo 6 lki 17 val., D.PoSkos g. 23 - nuo 7.30 iki 16.30 val., Smalininkrl
g. 18 - nuo 7 val. iki vykstandiq uZsiemimq pabaigos. Del darbo uZduodiq vykdymo esant bltinybei
patekti i Centro patalpas kitu laiku, tai galimasuderinus su tiesioginiu darbo vadovu.

I82. Centro darbuotojams rekomenduojama ner[k1ti. Centro teritorijoje ir Centro transporto
priemonese rukyti dr audliama.

1 83 . Darbuotoj ai savo darbo viet4 privalo laikyti tvarking4 ir Svari4, tvarkingai naudotis bendro
naudoj imosi patalpomis ir inventoriumi.

184. Centrui priklausandias darbo priemones darbuotojai turi naudoti darbo reikm6ms, i5skyrus
atvejus, kai darbo sutarties Salys susitaria del darbdaviui priklausandiq priemonirl naudojimo k"itais
tikslais s4lygq ir tvarkos.

185. Darbuotojai privalo saugoti Centro turtinius ir neturtinius interesus, naudotis darbdavio
perduotomis darbo priemonemis, turtu, taip pat le5omis pagaljq tiksling paskirti ir taupiai.

186. I5eidami i5 darbo darbuotojai trni i5jungti kompiuterf, Svies4, uldarytilangus, uZtraukti
apsaugines langrl I'ahuzes (jeigu jos yra), iSeinantieji i5 kabineto ar kitos patalpos paskutiniai privalo
uirakinti duris.

187. Pagalbinio personalo darbuotojai: privalo saugoti darbo priemones, irankius ir inventoriq,
suteiktus jiems naudotis darbe, iSeidami i5 darbo sutvarkyti savo darbo viet4, sudeti darbo priemones,
irankius ir inventoriq ijiems skirtas vietas, kuria.s nurode tiesioginis darbo vadovas.

188. Darbuotojams draudLiana darbo laiku uZsirakinti darbo patalpose, i5skyrus tuos atvejus,
kai teises aktuose nustatyta kitaip.

189. Darbuotojai turi uztikrinti, kad pa5aliniai asmenys jq darbo vietoje brltq tik jiems patiems
esant.

190. Darbuotojai neturi laikyi jokiq asmeniniq maisto produktq ir gerimq matomose vietose
bei juos vartoti interesantq aptarnavimo metu i5skyrus vandeni.

191. DraudLiarna savo kabineto ar kitos patalpos, kuriose atliekamos darbo funkciios. raktus
perduoti Centre nedirbantiems asmenims.
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192' Kabinetq, kuriuose saugomi asmens duomenys, raktus gali tureti tik juose dirbantys
asmenys ir Centro direktoriaus igalioti darbuotojai. Kitiems darbuotojaris raktus perduoti draudLiama.

193' Darbuotojai kompiuterine ir programine irangaprivalo naudotis nepaZeisdami Lietuvos
Respublikos ir Centro teises aktq reikalavimq.

L94' Centro elektroniniais ry5iais, galiniais irenginiais, programine iranga,internetine prieiga ir
kitais IT resursais, biuro iranga,kanceliarinemis ir kitomis priemonemis darbuotoj ai galinaudotis tik
su darbu susijusiais tikslais.

195. Pertraukq pavalgyti ir pailseti metu darbuotojai gali naudotis darbo kompiuteriu ir bendrais
bibliotekose esandiais kompiuteriais savo asmeninio ellktroninio pasto reikmems, interneto prieigai,jei mineta darbui skirta itanga nera i5skirtinai pr:itaikyta tik tiesioginirl darbo funkcijq ir papitao-q
darbo uZduodiq atlikimui.

196. Darbo elektroninio pa5to ir interneto resursai yra Centro nuosavybe ir skirti darbo
funkcijoms vykdyti Centro darbuotojams. Na.udojant elettroninio pasto ir intemeto resursus
asmeniniams tikslams, Centras neuZtikrina darbur:tojq asmeninds informacijos konfidencialumo.

197. Administracijos darbuotojai privalo laikytis vadinamosios ,,Sviraus stalo" politikos, t. y.
trumpam pasitraukus i5 darbo vietos ijungti slaptaiodLiu apsaugot4 ekrano uZskland4, baigus darbq
isjungti visas programas, i5jungti kompiuteri, ant stalo esandius dokumentus ir duomenq i-rik-.rru,
sudeti i staldius ar spintas, nebereikaiingus svarbius arba konfidencialius dokumentus ir duomenq
laikmenas i5mesti ne I Siuk5lil4 delq, o saugiai sunaikinti.

198. Informacij4, kurios reikalauja Centro administracija, darbuotojai privalo pateikti ne veliau,
nei reikalauja nustatyti terminai.

199. Darbuotojai privalo tausoti ir racionaliai bei taupiai naudotis jiems patiketu ir bendro
naudojimosi inventoriumi, organizacine technika, transportu, elektros .n..giiu, darbo priemonemis ir
kitais Centro resutsais, saugoti dokumentus, materialines vertybes ir kit4 bentto turtE, tarppat imtis
reikalingq veiksmrl, siekdami uZkirsti keli4 neteisetam to turto panaudojimui, sugadinimui arba
vagystei.

200. Darbuotojams draudliama leisti pa5aliniams asmenims naudotis Centro elektroniniais
rySiais, galiniais irenginiais, programine iranga,biuro iranga, kanceliarinemis ir kitomis priemonemis.
Centre vykstandiq renginiq dalyviai, komandiruoti ir praktik4 atliekantys asmenys Centro direktoriui
leidus gali naudotis Centro elektroniniais rySiais, galiniais irenginiais, piogramine iranga,birno iranga,
kanceliarinemis priemondmis, Centro bibliotekose esandiais bendro naudojimosi iompiut.iiuir it
kitomis jiems suteiktomis priemonemis.

201. Kompiuteriq bei ry5irl technikos prieiLlurE, remont4 ir taikomosios programines irangos
diegim4 orgarizuoja ar atlieka tik atsakingi centr. specialistai.

202. Datbuotojams draudiiama i5sinesti i5 Centro patalpq ir teritorijos Centrui priklausandias
materialines vertybes, i5skyrus teises aktais numatytus atvejus. Esant poreiliui dirbti n;otoliniu btdu
it ulpildZius nuotolinio darbo praSym4, butina jame nurodyi kokie materialiniai daiktai yra reikaligi
darbui atlikti.

203. Gavgs arba grqiings Centro veikloje naudojamas jam patiketas materialines vertybes,
darbuotojas ir darbdavys Siperdavim4 iformina atitinkamu priemimo-perdavimo dokumentu.

204. Pagalbinio personalo darbuotojai apie tr[kstamas darbo priemones informuoja tiesiogin!
darbo vadov4.

205. Organizuojant Centro bibliotekose (skaityklose) renginius, I dien4 prie5 rengini atsakingi
uZ renginio orgartizavim4 asmenys apie tai informuoja bibliotekos darbuotojus.

206. Informacij4 apie Centro veikl4 tiesiogiai visuomends informavimo priemonems teikia tik
Centro direktorius. Kiti darbuotojai gali teikti informacij4 tik sudering su Centro direktoriumi.

207. Nedelsiant Salinti prieZastis ir s4lygas, neleidZiandias dirbti arba apsunkinandias normalq
darb4 (konfliktai, organizacines technikos priemoniq gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), prane5ti
apietai pagal situacijos pobDdi: tiesioginiam darbo vadovui, IT specialistui, darbqir civilines saugos
inZinieriui, Centro direktoriui.
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208. Kiekvienas darbuotojas privalo nedelsiant
pavaduotojus ugdymui ar infrastruktDrai ar atitinkamo
nekasdienini, su Centro veikla susijusi iuyki.

informuoti Centro direktoriq, direktoriaus
skyriaus (padalinio) vedej4 apie kiekvien4

Darbuotojq sauga ir sveikata

209- Datbas Centre turi btti organizuojarnas vadovaujantis darbuotojrl saugos ir sveikatos
norminiq teises aktq reikalavimais.

210. Ugdymo procesas vykdomas vadovau-iantis Lietuvos higienos norrna,,Mokykla, vykdanti
bendrojos ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", nustatandia pagrindinius
ugdymo proceso or ganizavimo sveikatos saugo s rr:ikalavimus.

2II. Centre darbuotojq saugai ir sveikatai 'vadovauja Centro direktorius .lJL. darbuotojq saug4
ir sveikat4 atsakingas istaigos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas, tririntis darbuotojq saugos
ir sveikatos paZymejimE. IJI civiling saug4, gaisrines saugos organizavim4 ir vykdyma atsakingas
direktoriaus isakymu paskirtas darbuotoj as.

2I2. Centro direktoriaus igalioti asmenys organizuoja darbo aplinkos tyrimus ir profesines
rizikos vertinim4, igyvendina darbo aplinkos gerinimo priemones, prie5gaisrines irangos patikr4 ir
remont4.

213. Darbuotojai privalo laikytis Darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijq, Gaisrines saugos
instrukcijq. fgalioti Centro darbuotojai pasira5l'tinai supaZindina kiekvien4 darbuotoj4 su Siais
reikalavimais prieS jam pradedant dirbti.

214. Darbuotojai, rupindamiesi savo ir kitq darbuotojq sauga ir sveikata, privaio:
214.1. darbo priemones, iratgq, mokymo priemones naudoti pagal jrtr dokumentuose,

darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijose nurodyus saugaus naudojimo (eksploatavimo.,r
reikalavimus;

214.2. neleisti mokiniams vieniems jungti elektros prietaisq, pakeisti jq buvimo vietos ar jq
savavali5kai remontuoti;

214.3. nedelsiant prane5ti padalinio vadovui, direktoriui, arba jo fgaliotam asmeniui apie
galinti kilti pavojq darbuotojq ir mokiniq saugai ir sveikatai, apie saugos ir sveikatos reikalavimq
paZeidimus/incidentus, darbuotojrl darbo metu, mokiniq ugdymosi metu gautas traumas, kitus su darbu
susijusius sveikatos sutrikimus.

215. Potencialiai pavojingq irenginiq nuolating privalom4 prieilur4 atlieka direktoriaus
isakymu paskirtas darbuotoj as.

216. Darbuotojams draudliarna dirbti su ter;hni5kai netvarkingomis darbo priemondmis. Apie
pastebetus paZeidimus bei galim4 pavojq darbuortojams ar Centro veiklai, atsiZvelgiant i situacij4,
nedelsiant prane5ti tiesioginiam darbo vadovui ar informaciniq technologUrl specialistui, ar darbq ir
civilines saugos inZinieriui. Jq nesant - juos par,'aduojantiems darbuotojams, Centro direktoriui ar
Centro direktoriaus pavaduotojams, o Sie imasi priromoniq paleidimams pa5alinti.

2I7. Centro evakuacijos planai i5kabinti gerai matomose vietose. Visi darbuotojai privalo buti
susipaZing su evakuacijos planais bei Civilines saugos parengties ekstremalioms situacijoms vald;'rno
planu.

218. I5kilus pavojui Centre irlar Bendrabutyje, Centro direktoriaus igalioti asmenys privalo:
218.I. imtis visq reikiamq veiksmq darbams sustabdyti, darbuotojams ir mokiniams evakuoti

i saugi4 viet4;
218.2. kaip galima greidiau prane5ti darbuotojams ir mokiniams, kuriems gali kilti pavojus;
2I8.3. kaip galima greidiau pranesti atitinkamoms tarnyboms (civilines saugos, prie5gaisrines

saugos, sveikatos prieZiDros instancijoms, policijai ir avarinems tarnyboms) apie pavojrtr irlar
nukentejusius darbuotojus, mokinius;

218.4. suteikti ir/ar organizuoti pirmosios rnedicinos pagalbos teikim4 nukentejusiesiems.
2I9. Darbuotojas, nukentejgs per nelaiming4 atsitikim4 darbe, nedelsdamas (jei gali) apie tai

privalo prane5ti vienam i5 Centro vadovq. Kiti darbuotojai, matq nelaiming4 atsitikim4, apie tai praneSa

tokia pat tvarka. Nelaimingq atsitikimr+ tyrimaiL atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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darbuotojq saugos ir sveikatos istatymu.
220' Dafuuotojai' susipazingsuinstrukcijomis ir apmokyti saugiai dirbti, privalo saugiai dirbti,saugoti savo sveikat4 ir nekenkti kitq darb*ot":i;,;;k;;ai ir gyvybei.221' Datbuotojai pagai sudaryt4 grafikqkiekvienais ;;"i. privalo pasitikrinti sveikat4.

0,"r,#1,Iffi,',Tfi.in#y;,,xj ffiffi; p;il;ilr'ii*,."o. 
iguaz',+ ; kymo

o,"rh1r,!ff??filft"litrrj::p'i"ur" isklausvti pirmosios medicinines pagarbos mokymo

"r"r^3il'ru4jf.ffififfi,::t**diqia 
situacij4, darbuotojai turi vadovautis tuo metu galiojandiais

X. CENTRO PEDAGOGOGINIU DARBUOTOJU DARBO REGLAMENTAVIMAS

,"rrru?i. 
Pedagogo darbl reglamentuoja pareigybiq apras ymai, centro etikos kodeksas, sios

226' Prasidejus mokslo metams, per. pirmqj4 desromo dalyko pamok4 visi mokytojaisupaZindina mokinius su savo dalyko reitat-avinllr puioto;e, dalyko i;;;r;", prisijungimo prie E.
fffin:;'ffiil:?#-?'#atrormos MooDLIl, -'"r."-":" dalyko i, ,i"arri" u.rtiniiro ,iii.-u,

227 ' Ditektoriaus isakymu skiriami.pedagogai privalo daryvauti brandos egzamimlvykdymo,vertinimo, asmens ig4U f olnetencij q vertinimo-klr"i.i;,+ darbe.
2^28. Mokytojui.privalu laikytis Siq nuostatq: 

---'J -t

228'1' mokytojas, be administracijos Ziniios praleidgs pamok4 arba i jqpavelavgs, lodiiu arbarastu (e1' pastu' sms Zinute ar pan.) paaiSkirLa priezast! iiesioginiam u'uiouui;rrisas priemones,reikalingas pamokai, 
lokytojas pasiruoSia pri"S pu_ota;

229.2. suskambejus skambudiui, mokytoiu, fruJ'.Ou pamok4;228'3' pamok4 mokytojas veda-tik t"*iinfr". iabinete. Baiggs pamok4 kabinet4 paliekatvarking4; mokytojas, dirbantis jam priskirtame r,uu'i*i., atsako ul tvark' jirme, ir yra atsakin gas uiiu- pli\"tq mokymo priemoniq ,uugurn4;
228'4' mokytojas yra atsakingas uz kabineto vedinim4 bei pavirsiq dezinfekavim4 pertraukqmetu siekiant uztikrinti mokinir4 sveikat4 bei uzkr.ediumq tigq prevencii4.228'5' mokytojas, dirbantis kolegos i<atrinete, patierca 3i trrurting4, pasirupina, kad btrtr1uldarytilangai; uztikrina kabinete esandio inventoriaus ir tito turt; ;;;;;'228'6' mokyojas, pastebejgs savo-darbo vietoje inventoriau, *"t itur'pazeidimus, informuojatiesiogini vadov4 ir direktoriaus' pavaduotoj4 infrastrukturai, rastu tam'skirtuose Zurnaluose,esandiuose pas sarg4;
228'7 ' pasalina mokini i5 klases tik ypatingu atveju, apie tai informavus pagalbos mokiniuispecialist4, grupes vadov4 irlar Centro vadova:
228'8' mokytojas kiekvien4 darbo. dien4 prisijyngia prie e. dienyno ir el. pasto, susipaZista sumokytojams skirta pranesimq informacija, iai"ku, "vtJi g""aus vadovq nurodymus, iki nurodytotermino pateikia reikalingas ataskaitas ir kt.; ' /

di.nffir"#l*:.1# sistemingai tikrina mol'dniq Zinias ir suraso iverrinimus i e. dienyn4. E.

228'10' pamokq ir uZsiemimq metu atsalco uZ saugq mokiniq darb;, jq sveikat 4, tvarkqpatalpose, inventoriq;
228'11' pamokoje (uZsiemimuose) nepalie.ka mokiniq be prieZitros, jei tam nera ypatingaisvarbios prieZasties;
228'12' apie visus nelaimingus atsitikimus/incidentus kuo skubiau informuojamas pagalbosmokiniui specialistas, grupes vadovas irlar centrcr vadovas. Mokytojas, kurio uZsiemime ar centroteritorijoje ivyko nelaimingas atsitikimas,.privalo parasyti ivykio situacijos paaiskinim4 centrodirektoriui ir surinkti vieno - dviejq mokiniq, *udi";il i;ki, paaiskini-ur.-api. ivyki pranesamanukentejusio mokinio tevams:
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228.13. neisieidZia mokiniq is pamokq anksdiau skambudio;
228'14' isleisti mokinius i5 pamokq gali dlirektoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedejas,sociaiinis pedagogas, grupes vadovas, rnok5,to3u, turddamas motlvuot4 mokinio ter,q ar paties mokiniopaaiSkinim4;
228'15' jei mokiniai pamokq metu dalyvauja miesto renginiuose, sporto varZybose, atsakingasmokytojas pateikia skyriaus vedejui ra5ltin! prasym4 ne veliau kaip pries 3 dienas iki renginio, sirlmokiniq s4ra54, asmeniSkai informuoia litur -or.yojus pranesimu l.'dienyne ne veliau kaip pries Idarbo dien4' centro direktorius raso isakyma, uit"irau-as mokinius nuo pamokq. sios pamokoslaikomos pateisintomis. ,,n,. raides e. dienyne nei;ymimos;
228'16' kuno kultfiros, technologrjq, inlirmaciniq technologijq, fizikos mokyojai darbevadovaujasi Centro .direktoriaus patvirtintomis atitinkamomis mokytojo saugos ir sveikatosinstrukcijomis, supaZindina mokinius su saugumo technikos taisyklemis iasirasytinai ir atsako uZmokiniq saugum4 pamokoje;
228'17 ' mokytojas, dalyvaudamas moky:ojq tarybos posedZiuose ar kituose renginiuose,t .t

larKosl euKos nornq.
228.18. apie nedalyvavim4 posedyje infonnuoja tiesiogini vadov4.
229. Mokyojo ir mokinio santykiams prieiitarauja:
229 'l ' korepetitoriavimas, pedagogui papiklomai mokant jo paties ugdomus mokinius uL atlygiCentre; r s'

229.2- privataus pobDdzio informacijos qpie mokini, kaip mokymo ar tyrimo medZiagos,
naudojimas (nebent pilnametis mokinys ar nepilnamedio mokinio tevai (globejai/r[pintojai) duotq
ra5ti5k4 sutikimfl;

229.3. pastabrl ir komentary apie mokinio ra5to darbE, aptarinejimas vie5ai;
229.4- Mokinio asmeniniq savybiq, mokymosi ypatumq, sveikatos sutrikimq, Seiminiq santykiq

aptarimas klasej e vie5ai.
230. Mokytojo pamokq pavadavimas:
230.1. nesant dalyko mokytojui, pamokas pavaduoja tiesioginio vadovo paskirtas to dalyko

specialistas arba kitas pedagogas jo ra5ti5ku r;utikimu. Apmote3imas uZ pamokq pavadavimq
numatytas Centro darbuotojq darbo apmokejimo sistemoje;

230.2. pavaduojantis mokytojas susipaZista su dalyko mokytojo teminiais planais ir juos
vykdo;mokytojas negali savavali5kai keistis pamokomis, vaduoti, isteisti vienas kito i8 darbo;

230.3. nesant galimybes organizuoti pamokq pavadavimo, pamokos yra jungiamos. tJL darbq
vedant sujungtas pamokas papildomai mokama kaip nustatyta Centro darbuotojq darbo apmokejimo
sistemoje.

23I. Grupes vadovas privalo laikytis Siq nu,cstatrtr:
231.1. mokslo metq pradZioje, pirmqj4 mokymosi savaitg supaZindina vadovaujamos grupes

mokinius (toliau - aukletiniai) su mokinio elgesio ir kitomis taisyklemis, pasira{ytinai friimaaukletiniq isipareigoj imus laikyis Siq taisykliq;
23I.2- padeda socialiniams pedagogams pirmomis mokslo metq dienomis pasira5l.tinai

supaZindinti aukletinius su Lietuvos Respublikoie galiojandiais teises aktais del psichoaktyviqjq
medZiagq vartojimo, isigijimo, turejimo, pardavimo ar kt. vartojimo skatinimo prevencijos tei su
Centre galiojandia poveikio priemoniq taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka;

231'3. kartu su grupe i5sirenka grupes seni[n4, kasmet, iki rugsejo 25 d.. parcngia darbo su grupe
veiklos program4 mokslo metams;

231.4. domisi aukletiniq adaptacija, ugdyrnosi galimybemis, socialine padetimi, sveikata,
ai5kinasi del pedagogines, socialines, psichologines, specialiosios irlar kt. pagalbos poreikiq, ugdo
sveikos gf/ensenos ig[dZius, formuoja darbo higiernos supratimq;

23I.5. sudaro visiems vienodas galimybes ir s4lygas ugdyti savo gebejimus bei talentus, skatina
naudotis biblioteka, sporto sale, dalyvauti neformaliojo mokiniq Svietimo veikloje, Centro savivaldoje
ir kt. veiklose;

23I.6. ugdo aukletiniq vertybines nuostatas, pilieti5kum4, su jais bendrauja vadovaudamasis
demokrati Skumo, b endradarbiavimo, humani Skumo principai s ;
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231.7. tiria aukletiniq polinkius, interrosus, skatina savaranki5kam tobulejimui, moko
darb5tumo, asmeninds atsakomybes, pasitikejimo ir reiklumo sau;

231.8. analizuoja mokiniq elgesi, savijaut4, mokymosi paZangq, keidiasi turima informacija su
teisetais mokinio atstovais, imasi prevenciniqr priemonirl, pagal objektyvq poreiki ir Centre
galiojandias tvarkas kreipiasi i Centro administracij4;

231.9. bendradarbiauja su dalykrl mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, teisetais
mokinio atstovais, skyriq vedejais, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, sprendZiant aukletiniq
ugdymosi, galimq specialiqjq ugdymosi poreikiq, socialines, emocines bei netinkamo elgesio
problemas;

231'.10. tvarko aukletinirl ugdomosios veiklos dokumentus, asmens bylas;
231.11. pildo lankomumo, molrymosi duomenq, pusmedirtr ir metiniq rezultatrtr suvestines,

galutiniq paLyml4 suvestines (brandos atestatui, kvalifikacijos paZymejimui ir diplomui gauti), ra5o
charakteristikas ir pan.,

23I.I2. pagal Centre galiojandi4 tvark4 teikia siulymus komisijai, svarstandiai rekomendacijas
del stipendijq, kitos materialines paramos skyrimo;

23I.13. kiekvien4 savaitg susistemina e. dienyne esandi4 informacij4 apie aukletiniq praleistas
pamokas, paLangum1; esant bttinybei skambina ir'lar ra5o el. pa5tu laiSkus mokiniui irl n jo teisetiems
atstovams;

23I.14. rupinasi, kad vadovaujamos grupes mokiniai laiku (ne veliau kaip per 5 darbo dienas)
pateiktq praleistas pamokas pateisinandius dokum entus;

23I.I5. rupinasi, kad, aukletiniui iSr.ykstarrt i sanatorij4, ne veliau nei prie5 3 darbo dienas iki
i5vykimo, btrtq pateiktas ra5ti5kas paties pil.namedio mokinio/ nepilnamedio mokinio tevrl
(globejq/rupintojq) pra5ymas bei gydytojq siuntimas - paLyma; analogi5kai rupinasi, kad bDtq pateiktas
pra5ymas bei atitinkami dokumentai del savanorystes misijq, mokymq, dalyvavimq sporto varZybose,
treniruodiq stovyklose ir pana5iose veiklose;

231.16. jeigu aukletiniui kyla sunkumq vykdant mokymosi sutarti, pagal Centre patvirtintas
tvarkas, pateikia pagalbos mokiniui specialistams reikiam4 informacij 4;

23I.17. likus menesiui iki pusmedio pabaigos, informuoja nepilnamediq mokiniq ter,us
(globejus/rdpintojus) arbateisetus mokinio atstowrs bei grupg kuruojanti socialini pedagog4, specialqji
pedagog4 ir psicholo gq apie galimus nepatenkinamus pusmedio ivertinimus, rupinasi pedagogines ir
kt. reikiamos pagalbos organizavimu;

231.18. domisi aukletiniq, gyvenandiq bendrabutyje, emocine savijauta, gebejimu laik1.tis
bendrabudio vidaus tvarkos taisykliq, nuosekliiai bendradarbiauja su bendrabudio aukletojomis,
valdytoj a, periodi5kai aplanko bendrabutyj e gyvenandius aukletinius;

231.19. atsako uZ mokinirl saugum4, elgesi ir drausmg popamokiniq renginiq (ekskursijq ir t.
t.) metu;

231.20. mokiniui i5r,ykstant i kita istaig4, pasiriipina, kad Centro direktoriui b[tq pateikti
mokinio ir, jeigu mokinys nepilnametis, jo teisetrl atstovq pra5ymai, atsiskaitymo su Centru paLyma
(atsiskaitymo lapelis) ;

231.21. domisi Centr4 baigusiq aukletiniq isidarbinimu ir iki spalio 15 d. pateikia ataskait4
skyriaus vedejui.

232. Fizinio ugdymo mokytojas privalo laitrrytis Siq nuostatq:
232.I. priLlnri tvark4 sporto saleje/stadione, persirengimo kambariuose ir rupinasi daiktq,

paliktq persirengimo kambariuose saugumu;
232.2. uZtikrina, kad mokiniai pamokose sportuotq devedami sporting aprang4, avetq sporting

avalyng;
232.3. mokslo metqpradLioje susipaZista su mokiniq sveikatos bfikle gaudamas informacij4 i5

sveikatos prieZirlros specialisto. Zinodamas specifines mokinio sveikatos problemas, stebi toki mokinf,
skiria atitinkam4 fizini krflvi;

232.4. pamok4 baigia, kad iki skambudio mokiniai spetq persirengti (bet ne anksdiau kaip 3 min.
iki skambudio).
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233' Neformalio mokiniq Svietimo programos vadovas privalo laikytis Siq nuostatq:
233'1. neformaliojo mokiniq Svietimo vadovo darbqreg^lamentuoja'parcigyloes apra5ymas;
233.2- neformaliojo mokiniq Svietimo valandos ,tiriurno. atsiivelgiant I Centro tradicijas,

mokiniq poreikius, veiklos pobfldi, periodi5kum4 ir trukmg. Valandos ,ruJtuto-o, mokslo metams
kiekvienai ugdymo progamai;

233'3. neformaliojo mokiniq Svietimo valandqneskiriamapasirenkamiesiems dalykams, dalykq
moduliams mokyti;

233.4. neformaliojo mokinir4 Svietimo veikla ira5oma i neformaliojo mokiniq Svietimo
tvarkara5ti. Tvarkara5tis yra skelbiamas kiekvienqr metq pirm4j4 rugsejo savaitg. Tvarkara5tis gali b[ti
koreguojamas mokslo metq eigoje, atsilvelgiant i pakitusius mokiniq ugdymosi poreikius;

233.5. mokslo metq pabaigoje (iki birZeli:o 30 d.) neformaliojo-motitrirlSvietimo uZsiemimo
vadovas Centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateii<ia ataskait4 apie savo veikl4;

233.6. neformaliojo mokiniq Svietimo ui;siemimq vadovai anilizuoianeformaliojo Svietimo
galimybes, problemas, mokiniq apklausos rezultatus, formuluoja tikslus ii atsiZvelgdami i gautus
rezultatus, numato veiklos sritis kitiems mokslo metams;

233.7. kiekvienas mokytojas, norintis vadovauti neformaliojo Svietimo uZsiemimui, Centro
direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia projgamos neformaliojt svietimo uZsiemimq poreikio
pagrindim4, program4 ir pra5yrn4;

233.8. neformaliojo mokiniq Svietimo uZsriemimo vadovas pildo e. dienyn4;
233.9- neformaliojo mokiniq Svietimo uZsiemimo vadovas uZtikrina mokiniq saugum4

uZsiemimq metu;
233.10. neformaliojo mokinirl Svietimo programos mokiniq atostogq metu nevykdomos.

XI. DARBO PAREIGU P,{.ZEIDIMAI IR JU PASEKMES

234. Darbo pareigq paleidimai yra darbo u:Zduodiil ner,1'kdymas arba netinkamas jq vykdymas
del darbuotojo kaltes, taip patdarbq saugos ir sveik.atos norminiq teises aktq, gaisrin., .uugo, taisyklirl
bei kitq darbo orgwrizavimo ir vykdymo taisykliq, instrukcijq ir Centro teises aktq nevyldymas.

235. Darbo pareigq paLeidimais laikoma:
235.1. pavelavimas (i5ejimas) i (iS) darba (o) be tiesioginio vadovo leidimo;
235.2. alkoholiniq, toksiniq, psichotropinirtr medZiagq laikymas ir jq naudojimas darbo metu;
235.3. darbuotojrl saugos ir sveikatos, gaisrinds saugos bei apsaugos nuo elektros taisyklirl

nesilaikymas;
235.4. darbo higienos reikalavimq nesilaikymas;
235.5. nerupestingas savo pareigq atlikimas;
235.6. elektroniniq rySiq, programines irangos, biuro irangos naudojimas asmeniniais tikslais

darbo metu, taikomosios programines irangos diegimas, IT ar kitos technines irangos taisymas neturint
tam igaliojimq;

235.7. tiesioginiq pareigq ir darbo uZduodir4 neatlikimas, jq atlikimas nekokybi5kai ir ne laiku;
235.8. instrukcijrl, standartq, taisykliq, butinq procedtry, reikalingq teisingam darbo atlikimui

atitinkamose darbo vietose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis, direktoriaus isakymq
nevykdymas;

235.9. veikla darbo metu, nesusijusi su pareigomis;
235.10. netvarka darbo vietoje;
235.lL nerupestingumo veikla, del ko gali b[ti sugadintas ar sunaikintas Centro turtas;
235.12. interviu davimas Ziniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo atstovams) be Centro

direktoriaus sutikimo;
235.13. necenzurini4Lodliq vartojimas CenLtro mokiniq, lank1.tojq, darbuotojq akivaizdoje, jq

iZeidinejimas, Zeminimas;
235.14. pareigybes apraSymq nesilaikymas;
235.15. kiti paZeidimai, kuriais paLeidliarnos darbuotojo darbo pareigos, Siq taisykliq ir

pareigybiq apra5ymq numatyti reikalavimai.
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236. siurksdiais darbuotojo darbo pareigq pai,eidimais raikoma:236'l' neatvykimas i darb4vis4 darbo;ilq ar pamainqbe pateisinamos priezasties;236'2' pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniqmedZiagq darbo metu darbo vietoje;
236'3 ' atsisakymas tikrintis sveikat4, kai rtoks tikrinimas pagal darbo teises normas privalomas;236'4' priekabiavimas del lyties ar seksualinis priekabiivimas, diskriminacinio pob'dZioveiksmai ar garbes ir orumo paZeidimas, psichologinis smurtas kitq darbuotojq ar trediqjrl asmenqatlvilgiu darbo metu ar darbo vietoie;
236.5. tydiapadarytaturtinE iairr-darbdatiui arbandymas tydiapadaryti jamturtines lalos;236'6' darbo metu ar darbo vietoje padwyranusikaliimo pozymiq turinti veika;
236'7 ' kiti pazeidimai, kuriais siuikseiaii puz"iaziamos darbuoiojo darbo pareigos ir siqtaisyklirl numafti reikalavimai.
237 ' Yienas Siurkstus darbo pareigq pazeirlimas arba du vienodi darbo pareigrl paZeidimai per12 men' laikotarpi gali s4lygoti darbo sutartGs nutraukim4 ir aatuuoioj;"ili;;-Q is darbo be ispejimo.Taip pat, pareigq paZeidimas gali sukelti centrui turtini ir neturtini zal;, kuriqdarbuotojas privaloatlyginti darbo tvarkos taisykliq XV skyriuje nustatyta tvarka.
238' Padargs paZeidim4 darbuotojas privalo pasiai5kinti raStu per Centro direktoriaus nurodyt4laikotarpi.
239' Tirdamas darbo pareigq paLeidim4, pries priimant sprendim4, Centro direktorius ar jo

igaliotas asmuo ivertina paZeidimo sunkum4 li liaaarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltg,prieZastini rysi tarp darbuotojo veikos ir atsirarJusiq padarinir+, jo elgesi ir darbo rezultatus ikipal,eidimo ar paieidim4 padarymo.

XII. MATERIALINE ATSAKIOMYBE IR ZALOS ATLYGINIMAS

240. Centre patvirtinta Inventorizacijos tr,'arka ir direktoriaus isakymu, atliekama kasmetine
Centro turto invent orizactla.

241. Centro darbuotojai privalo saugoti jierns perduot4 naudoti ir kitq Centro turt4.
242. Darbuotojui sugadinus irlar praradus Centro turt4 bei kitais teises aktq nustaty.tais atvejais,

kai Centrui padaroma materialine Lala,taikomas Zalos atlyginimas. Tai apibrdLiaDK X skyrius. 
"

243. Tuttine ar neturtine iala atsiranda deJt paZeidimo, kuriuo Centras ar darbuotojas padaro
ial4 vienas kitam: darbuotojas neatlikdamas arbra netinkamai atlikdamas savo darbo funkcijas, o
Centras savo pareigas darbuotojo atZvilgiu.

244. Datbuotojas privalo atlyginti vis4 padarlt4 turting lalq, bet ne daugiau kaip jo trijq
vidutiniq menesiniq darbo uZmokesdiq dydZio, o jeigu turtine'LaIa padaryta del darbuotojo dideiio
neatsargumo, - ne daugiau kaip jo sesiq vidutiniq darbo uZmokesdiq dydZio.

245. Darbuotojas privalo atlyginti vis4 padarryt q ial6, jei:
245 .1. iala padaryta tylia;
245.2. Lalapadary,ta jo veikla, turindia nusil<altimo poZymiq;
245.3. Lala padaryta neblaivaus arba apsvzLigusio nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq

medZiagq darbuotojo;
245.4. Zala padaryta paZeidus pareig4 saugoti konfidenciali4 informacij4, susitarim4 del

nekonkuravimo;
245.5. Centrui padarytaneturtine Zala.
246. Tais atvejais, kai del kartu dirbamo darbo neimanoma atriboti atskiry darbuotojtl

atsakomybds, proporcingai lal1 privalo atlyginti r,'isi darbuotojai. Kiekvieno jq dalis atiyginant Zilq
nustatoma proporcingai iq dirbtam laikui, per kuri susidare Zala.

247. Atlygintinos Zalos dydi sudaro tieslLoginiai nuostoliai bei negautos pajamos. i,ala
apskaidiuoj arna atslLvelgiant i turto vertg, atskaidia',zus nusidevejim4 ir naturalq sum aZejim1bei turetas
i5laidas (tiesioginius nuostolius), Lalqpatynrsios ir padariusios darbo sutarties Saliq kalies laipsni ir jos
veiksmus, siekiant i5vengti Zalos atsiradimo fakto.
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248' Darbuotojo padatyl'a ir jo gera valia Saliq susitarimu natura arba pinigais neatlygint a ialagali btti isskaitoma. i5 darbuotojui prikiausandio darbo uZmokesdio centro direktoriaus isakymu.Tokios iSskaitos dydis negali virsyti ui"no menesio darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio dydZio netir tuo atveju, jeigu buvo padatyta didesne lala. lJentro direktoriaus nurodymas isieskoti li, Lalq galib'ti priimtas ne veliau kaip per tris menesius nu. zaros faaiskejimo dienos.

XIII. DARBUOTOJU GARBES IR ORUMO GYNIMAS, SMURTO IR PATYiIV
PREVENCIJA

249' Darbe privalo buti tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojas ar jq grupe nepatirtq prie5iskq,neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uzgaulirtr, iz<tidzianiiq veiksmq, kuriaTs kesinamasi i atskirodarbuotojo ar jr1 grupes.-garbg ir orum4,-fizini ar psichologini asmens neliediamum4 ar kuriais siekiamadarbuotoi4 ariq grupg ibauginti, sumenkinti"ar fstumti i Eeginklg ir bejegg padeti.
250' centras.imasi visq bDtinq priemoniqL psicLologinio ,rn.rrtJdarbo aplinkoje prevencijaiuZtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psicirologini smurt4 darbo aplinkoje, suteikti.251' Kiekvienas Centro administracijos darbuot-ojas, pedagogas, svietimo pagalbos specialistas,kitas darbuotojas ar mokinys, pastebejgs ar suZinojgr Lpi. smurt4 ar patydias, turi reaguoti ir juos

stabdyti.
252' Centro darbuotojai veiksmq. imasi visiais atvejais, nepriklausomai nuo praneSandiqjq apie

smurt4 ar patydias amii4, status4 istaigoje ar pare.igas
253' Kiekvienas Centro bendruomends nar;gs turi tinkamai reaguoti smurto, patydiq situacijoje,

nedelsiant informuodamas apie tai Centro direkto,riq. Netoleruojamos visos diskriminavi*o, puty8ir+
ir i5naudojimo formos.

XIV. VIDAUS PAVEDIMAI

254. Centre duoti pavedimus turi teisg:
254.1. direktorius - tiesiogiai Centro darburotojams pagal jq pareigybes aprasyme nustatytas

funkcijas;
254.2' direktoriaus pavaduotojai - tiesiogiai jiems pavaldiems darbuotojams;
254.3. skyriq ir padaliniq vadovai - tiesiogiai jiems pavaldiems skyriq ir padaliniq darbuotojams

pagal jq pareigybes apra5yme nustatltas funkcijas, projekto vadovas - piojektuose dirbantiems
darbuotojams;

254.4. darbo grupirl vadovai-darbo grupiq, sudarytq direktoriaus isakymu, nariams bei
darbuotoj ams atliekantiems pavestas funkcij as.

255. Centro direktoriaus pavedimai gali bfti duodami isakymq, uZduodiq, pavedimq,
nurodymq, rezoliucijq forma ra5tu ar Zodine formra.

256. Pavaldumas nustatomas pagal pat:tttintq Centro valdymo struktur4, pareigybiq
apradymus.

XV. DOKUM]INTU VALDYMAS

257. Centro dokumentq valdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos teises aktq,
reglamentuojandiq dokumentq rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo bendruosius reikalavimus ir
elektroninirl dokumentq valdym4 nustatyta tvarka bei Centro dokumentq valdymo tvarka.

XVI. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

258. Pareig4 saugoti konfidenciali4 inforrnacij4 (informacij4, kuri laikoma komercine
(gamybine), profesine ar tamybos paslaptimi) ir atszrkomybg uZ jos paleidimqreglamentuoja istatymai.

259. Centro konfidencialios informacijos sr4ra54, naudojim4 ir apsaugos taisykles nustato
Centro direktorius.
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260. Drbuotojai privalo saugoti Centro kc,nfidenciali4 informacij4, nediskutuoti ir neatskleisti
ios trediosioms Salims, nekopijuoti ir nenaudoti Sios informacijos Ue LiOimo, tokiais budais, kurie
prieStarauj a Centro interesams.

26I. Darbuotojai turi imtis visq reikiamq priemoniq, kurias Centras laikytq reikalingomis ir
priimtinomis, kad bDtq i5vengta neteiseto konfide:ncialios informacijos atskleidimo.

262. Darbuotojai, kurie naudojasi bendra spausdinimo ir kopijavimo iranga, fakso aparatais,
asmeni5kai atsako uZ svarbios informacijos apsau{I4 ir privalo uZtikrinti, kad jokie dokumentai neliktq
vie5oje vietoje ir jq nepamaty.tq tretieji asmenys.

263. Visiems privaloma saugoti konfidencialia informacija laikomi darbuotojq, mokiniq ir kitq
asmenq asmens duomenys. Darbuotojai, kuriems yra suteikta teise tvarkyti asmens duomenis, ar
suZinojg juos eidami pareigas, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens
duomenimis susijusi4 informacij4, nebent jie privrilomi teikti pagalgaliojan8iq Lietuvos Respublikos
istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenq paslapti galioja taip pat ir
perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.-

264. Konfidenciali ir kita su darbu susijusi informacija saugoma atsakingq asmenq
stacionariuose kompiuteriuose. PeriodiSkai, ne rediau kaip 1 kart4 per menesi, darorna'atsargine
duomenq kopija, kuri saugoma i5orinese kompir"rteriq laikmenose irlar kitose Centro direktoriaus
nustatl'tose vietose. UZ konfidencialios informaciios apsaug4 atsako visi darbuotojai, kurie suZinojo
konfi denciali4 informacij 4 eidami pareigas.

xv[. vrEsuJu rR pRrvAirq TNTERESU DERTNTMAS

265. Siekdami uZtikrinti viesqjq interesq virsenybg, darbuotojai privalo ne5ali5kai, s4Ziningai ir
tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teises aktq nustatyta tvarka ir priemonemis vengti interesq
konflikto ir elgtis taip, kad nekiltq abejoniq, jog totris konfliktas yra, nesinaudoti pareigomis asmeninei
naudai gauti, priimdami sprendimus, vadovaut:is istatymais ir visq asmenr+ lygybes principu,
nesinaudoti vieSai neskelbiama tamybine informacija netarnybinei veiklai, nesinaudoti ir neleisti
naudotis jokiu valstybes ar centro valdomu turtu netarnybinei veiklai.

266. Darbuotojai negali teikti paslaugq, jr;igu tai gali sukelti viesqjq ir privadir4 interesq
konflikt4.

267. Darbuotojui draudLiama dallvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip
paveikti sprendimus, kurie sukelia interesq kon11ikt4. Prie5 pradedant tokio sprendimo rengimo,
svarstymo ar priemimo procedur1 arba padios procedDros metu darbuotojas privalo informuoti savo
tiesiogini darbo vadov4, Centro direktoriq ar jo igaliot4 asmeni ir nusi5alinti nuo dalyvavimo tolesneje
procedflroje. Jeigu yra pakankamas pagrindas man'gti, kad Sio darbuotojo dalyvavimas sukels interesq
konflikt4, Centro direktorius ar jo igaliotas asmu.o mofvuotu sprendimu nu5alina darbuotoj4 nuo
konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priemimo.

XVIII. DARBU PERDAVIMA|S KEIdIANTIS DARBUOTOJAMS

268. Darbuotojas, atleidliant ji i5 pareigq Centre, privalo ne veliau kaip atleidimo dien4 gr4lintr
dokumentus ar priemones, kuriuos jis turejo eidamias pareigas.

269. Dokumentus, patiketas materialines vertybes taip pat privalo perduoti darbuotojai, kurie
teises aktq nustatytatvarka i5eina nestumo ir gim<lymo atostogq arba atostogq vaikui priZiflreti, kol
jam sueis treji metai fieigu nebuvo pasinaudota ne5tumo ir gimdymo atostogomis), darbuotojai,
kuriems suteikiamos ilgesnes nei trijq menesiq atos;togos kvalifikacijai tobulinti ar del kitri prieZasdiq
nebuna darbovieteje ilgiau nei tris mdnesius, iSskyrus laikino nedarbingumo laikotarpi.

270. AtleidZiamas i5 pareigq ar darbo arbaperkeliamas i kitas pareigas arkit4darbq Centro
darbuotojas privalo perduoti nebaigtus vykdyti darbus, dokumentus (nebaigtus sprgsti klausimus),
sukurtus intelektinius produktus (uZ kuriq sukUrimitr gavo atlygi Centre arba Centro igyvendinamame
projekte), taip pat informacing bei kit4 medLiag4, Jknygas, igytas uZ Centro le5as. Spaudus perduoda
direktoriaus pavaduotojui infrastrukturai, kuris atsal<ingas uZ ,,Antspaudq ir spaudq apskaitos hurnal4".
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27I. Tuo atveju, kai dar nera naujai priimrlo darbuotojo, perdavimas vyksta pagal direktoriaus
f sakym4 paskirtam asmeniui (darbuotojui).

272. Keidiantis Centre veikiandiq komisijq, metodiniq grupiq, tarybq pirmininkams, visi
dokumentai, nebaigti sprgsti klausimai, informacine medZiaga, literatura (isigyta uZ Centro le5as)
perduodama nauj am pirmininku i arba buvusioj o pirmininko sekretoriui.

273- IT specialistams paliekant darb4, direktorius paskiria kit4 atsaking4 darbuotoj4, kuris
perima visq administruotq sistemrl prisijungimus ir slaptaLodLius. Naujas atsakingas dar-buotojas
pakeidia si stemq administratoriaus prisij ungimus.

274. Tarnybinio paSto perdavimo tvarka - clarbuotojui 1 men. paliekamas peradresavimas, o po
menesio pa5to paskyra naikinamaarbaperduodarnLa kitam atsakingam darbuotojui. Pa5to perdavim4 ar
naikinim4 inicijuoj a personalo vedej a.

XIX. BAIGIA]VIOSIOS NUOSTATOS

275' DarbotvarkostaisyklesgaliojanuojqpatvirtinimodienosvisiemsKaunomaistopramones
ir prekybos mokymo centro darbuotojams.

276. Centro darbuotojai Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka atsako uZ Siq Taisykliq,
darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos irLstrukcijq ir pareigybiq apra5ymq laikym4si.

Parenge
Personalo vedeja
Salomeja Gri5kaitye

SUDERINTA
Centro tarybos
2022m. rugpjudio 31 d. susirinkimo
protokolo Nr. CT-5 nutarimu

SUDERINTA
Darbo tarybos pirmininke
2022 m. rugpjUdio 31 d. posedZio
protokolo Nr. 4 nutarimu
Daina Sinkevidiene
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Kauno maisto pramones ir prekybos
mokymo centro darbo tvarkos
taisykliq priedas Nr. 1

ATSISKAITYMO LAPELIS

(data)

(darbuotojo pareigos, vardas, pavarde)

Patvirtinimas, kad
atleidLiamas darbuotoj as

atsiskaite ir Centrui nera
skolingas

(ATSISKAITE)

Pareigos, vardas, pavarde, para5as, data

IT specialistas

Biblioteka

Tiesioginis vadovas

Personalo vedeja

Buhalterija


