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DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1.1. Trakų Vokės vaikų darželio (toliau – darželio) darbo tvarkos taisyklės yra darželio 

bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. 

1.2. Darželis įsteigtas 1958 m. gegužės 18 d. Lietuvos Žemdirbystės instituto Trakų Vokės 

filialo. Darželio veiklos pradžia1958 m. birželio 04 d.  

1.3. Darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais 

ikimokyklinių įstaigų nuostatais, jų pagrindu parengtais Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželio nuostatais 

ir šiomis Darbo tvarkos taisyklėmis. 

1.4. Darželiui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia steigėjas vadovaudamasis 

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. 

1.5. Darželis yra pelno nesiekianti Vilniaus savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

institucija, išlaikoma valstybės, savivaldybės biudžeto, rėmėjų ir kitomis lėšomis. 

1.6. Į darželį vaikai priimami Steigėjo nustatyta tvarka. 

1.7. Darželyje veikia savivaldos institucijos: 

Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkia tėvų, pedagogų ir kitų 

bendruomenės narių atstovus bei rėmėjus. Taryba aptaria visas darželio veiklos sritis, sprendžia ir 

numato svarbiausias veiklos kryptis bei perspektyvas. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio 

bendruomenės nariams. 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei 

bendriesiems ikimokyklinio ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi darželyje dirbantys pedagogai ir 

kiti, tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

Mokytojų atestacijos komisija – vykdo mokytojų atestaciją. Teikia informaciją 

pedagogams apie atestacijos tvarką, rengia ir tvirtina atestacijos programas. Jos sudėtis tvirtinama 

steigėjo įsakymu. 

Mokytojų metodinė taryba - telkia pedagogus  metodinės veiklos uždaviniams spręsti. 

Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų 

metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, 

įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones. 

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos 

teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas.  



1.8. Darželyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos. 

1.9. Darželio bendruomenės nariai gali dalyvauti valdyme, burtis į įvairių grupių (mokytojų, 

tėvų, vadovų) organizacijas, asociacijas, sąjungas, vykdančias jų narių nustatytas švietimo, kultūros 

uždavinius ir funkcijas, numatytas jų veiklos įstatuose. 

 

II. PAGRINDINĖ VEIKLA 

 

         2.1. Darželis vadovaujasi Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo 

programa, knyga ugdytojams „Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki trejų metų“, Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. 

2.2.  Darželis turi teisę dalyvauti tarptautinėse programose, bendradarbiauti su Europos 

sąjungos ir kitomis užsienio valstybių švietimo institucijomis. 

2.3. Padeda vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo 

su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir 

mokėjimo mokytis. 

2.4. Bendradarbiaudamas su šeima, laiduoja demokratinės visuomenės vertybėmis pagrįstą 

ugdymą, sudaro palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus. 

2.5. Užtikrina ikimokyklinio ugdymo tęstinumą, teikia metodinę pagalbą šeimai. 

2.6. Skleidžia gerąją darbo patirtį rajone, mieste, respublikoje, užsienyje. 

2.7.Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių pagalbą teikia specialistai: logopedas, psichologas. 

 

III. DARŽELIO STRUKTŪRA 

 

         3.1. Pagal ugdymo turinį ir vaiko poreikius darželis yra bendrosios paskirties. 

         3.2. Lopšelis 1,5-3 metų amžiaus vaikams, darželis 3-6 metų amžiaus vaikams. 

 

IV. VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

         4.1. Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka. 

         4.2. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“. Jei yra laisvų vietų, grupės papildomos visus metus. 

         4.3. Darželyje nustatyta penkių darbo dienų savaitė. Darbo laiką, atsižvelgdamas į tėvų 

pageidavimus, nustato įstaigos steigėjas.  

         4.4. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai (globėjai) turi pateikti Vaiko 

sveikatos būklės pažymėjimą. 

 

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, DARBO APMOKĖJIMAS 

 

          5.1. Darželio direktorius priima į darbą ir atleidžia iš darbo visą įstaigos personalą įstatymų 

nustatyta tvarka. 

          5.2. Priimant į darbą, darbuotojai privalo pateikti būtinus, įstatymuose numatytus dokumentus 

(pasą, Socialinio draudimo pažymėjimą, išsimokslinimo dokumentą, pažymą iš gydytojo ir kt.) 

          5.3. Priimant į darbą, darbuotojai turi būti supažindinami  su pavedamu darbu, darbo ir 

apmokėjimo sąlygomis, išsiaiškinamos jų teisės ir pareigos. 

          5.4. Darbuotojai taip pat supažindinami su darbo tvarkos taisyklėmis (pasirašytinai), darželio 

nuostatais, priešgaisrine ir darbų saugos instrukcija, pareigybinėmis instrukcijomis. 

          5.5. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį 

ne vėliau kaip prieš keturiolika kalendorinių dienų. 

             5.6. Kitais atvejais darbo sutartis nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo 



kodeksu ir kitų įstatymų numatytais pagrindais. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena. 

             5.7. Darbdavio iniciatyva sutartis gali būti nutraukiama, prieš tai įspėjus darbuotoją, kai 

darbuotojas neturi reikiamos kvalifikacijos ar profesinių gebėjimų, kai iškyla ekonominės priežastys ar 

darbovietės struktūriniai pertvarkymai, kai darbuotojas yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją ir ją gauna. 

             5.8. Darbo sutartis be įspėjimo gali būti nutraukiama: 

1) kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai 

jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos; 

2) kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. 

             5.9. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės 

nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai aktai. 

             5.10. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį. Darbuotojo raštišku pageidavimu – 

vieną kartą per mėnesį. 

             5.11. Visi darbuotojai darbo vietoje turi turėti darbo pažymėjimus.  

 

VI. DARBO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS 

 

             6.1. Darželyje veikia dieninės grupės. 

             6.2. Darželio grupių trukmė nustatoma įstaigos tarybos sprendimu, atsižvelgiant į       

tėvų pageidavimus. Darbo laiką gali keisti steigėjas.  

             6.3. Įstaigos darbuotojų darbo laikas reglamentuojamas darbo grafiku – pedagoginiams 

darbuotojams Nr.1, aptarnaujančiam personalui Nr.2, kitiems darbuotojams Nr.3 Su juo darbuotojai 

supažindinami prieš dvi savaites. 

             6.4. Darbuotojui susirgus, atostogaujant ir kitais atvejais, jį pavaduoti, darbo sutartyje 

nenurodant laikinų darbo sąlygų pasikeitimų, turi teisę kitas įstaigos darbuotojas, jei ištisinio 

pavadavimo trukmė neilgesnė nei trys mėnesiai. Papildomas darbo krūvis (pavadavimai) įforminami 

direktoriaus įsakymu. 

             6.5. Kiekvienas darbuotojas privalo laiku informuoti įstaigos administraciją dėl neatvykimo 

į darbą bei keičiantis pamainomis. Vadovas, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš 

darbo ne daugiau kaip trims darbo dienoms. Kiekvienas darbuotojas privalo laiku informuoti įstaigos 

administraciją dėl neatvykimo į darbą bei keičiantis pamainomis. 

            6.6. Grupės auklėtojui draudžiama pasitraukti iš darbo vietos iki atvyks jį pakeičiantis 

auklėtojas. 

            6.7. Darželio darbuotojams atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse 

nustatyta tvarka, iki balandžio 01 d. supažindinant darbuotojus su direktoriaus sudarytu atostogų grafiku. 

Nepateikus prašymo iki kovo mėn. 01 d., atostogos skiriamos direktoriaus įsakymu, siekiant užtikrinti 

normalią įstaigos veiklą. 

          6.8. Darbuotojui sutinkant, atostogas direktorius gali pertraukti ar padalinti dalimis. 

          6.9. Gali būti suteiktos tikslinės, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, nemokamos (nurodant 

svarbią priežastį) atostogos. 

  6.10. Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandos dirbamos grupėje, metodiniame 

kabinete, ar kitose patalpose. Netiesioginio darbo su vaikais metu pedagogai atlieka šiuos darbus: 

     6.10.1. ugdomosios veiklos planavimas, žurnalo pildymas;  

     6.10.2  renginių organizavimas, scenarijų rengimas, metodinės, grožinės literatūros ir kt. 

medžiagos paieška;  

     6.10.3. projektų rengimas, dalyvavimas projektinėje veikloje;  

     6.10.4.  vaikų pasiekimų vertinimas, ataskaitų rengimas; 

     6.10.5. kvalifikacijos kėlimas - kursų, seminarų, mokymų lankymas;  

     6.10.6. stendinės medžiagos rengimas;  

     6.10.7. savianalizės anketų pildymas;  

     6.10.8. dalyvavimas kuriant, koreguojant Ikimokyklinio ugdymo programą, rengiant metinius 

veiklos planus, strateginius planus ir kt. dokumentus;  



    6.10.9.  tėvų susirinkimų rengimas, dalyvavimas bendruose tėvų susirinkimuose, individualių 

konsultacijų teikimas; 

    6.10.10.  dalyvavimas įstaigos tarybos, mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinės grupės, vaiko 

gerovės komisijos susirinkimuose. 

    6.10.11.  grupės, lopšelio - darželio estetinės aplinkos turtinimas, gražinimas (langų, koridorių 

puošimas ir kt.);  

    6.10.12.  vaikų parodų rengimas lopšelyje - darželyje ir už jos ribų;  

    6.10.13.  straipsnių į spaudą rengimas. 

        6.11. Pedagogai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos nustatytos trukmės kasmetines atostogas 

vasarą, apmokamas atostogas mokymuisi ir kvalifikacijai kelti. 

 

VII. BUDĖJIMAI 

 

          7.1.  Budėjimas įstaigoje organizuojamas pagal darželio direktoriaus sudarytą grafiką. 

          7.2. Budėjimui skiriami darželio administracijos darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas 

ugdymo reikalams, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, direktorius. 

 

 

 

VIII. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

 

         8.1. Kiekvienas darželio bendruomenės narys privalo racionaliai naudoti darbo laiką, dorai ir 

sąžiningai dirbti, atlikti savo pareigas, įvairiais būdais siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, nuolat 

rodyti kūrybinę iniciatyvą, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti darželio direktoriaus 

raštiškus įsakymus, administracijos nurodymus bei savivaldybės institucijų teisėtus sprendimus, 

neviršyti teisinių įgaliojimų. 

        8.2. Įstaigos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, 

tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais, laikytis visuomenės priimtų elgesio kultūros 

normų, saugoti įstaigos paslaptis ir laikytis subordinacijos. 

        8.3. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojams draudžiama į darbą ateiti neblaiviems ar 

apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų, darbo metu naudoti 

alkoholinius gėrimus, kitas toksines medžiagas. 

        8.4. Darbuotojai privalo ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neatvykstama dėl 

svarbių priežasčių, apie tai nedelsiant pranešti įstaigos vadovui. 

        8.5. Darbuotojams draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų 

vykdymą kitam asmeniui. 

        8.6. Bendraujant su tėvais (globėjais) darbuotojai privalo parodyti jiems dėmesį, būti 

mandagiais, atidžiais, stengtis padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti interesanto 

problemas, jis turi nurodyti, kas tai galėtų padaryti.  

        8.7. Darbuotojai darbe turi būti tvarkingai apsirengę, susišukavę. Virėjos, slaugytoja/dietistė, 

auklėtojų padėjėjos turi dėvėti spec. drabužius. Savo darbo vietoje turi palaikyti švarą ir tvarką, mokėti 

saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir pareigybinių instrukcijų reikalavimus. 

       8.8. Darbuotojai privalo suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėję, kad jo atžvilgiu taikomas 

smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas. Apie tai būtina informuoti įstaigos 

vadovą. 

       8.9. Darbuotojai privalo kartą per 12 mėnesių pasitikrinti sveikatą. Medicininės knygelės turi būti 

įstaigoje pas slaugytoją/dietistę.  

       8.10. Apie visus vaikų ir darbuotojų traumatizmo atvejus nedelsiant pranešti medikams, įstaigos 

vadovui, tėvams. 

       8.11. Organizuojant iš anksto numatytą veiklą ar renginius darželio patalpose, jų pobūdį, laiką ir 

vietą derinti su darželio direktoriumi, pateikiant detalų renginio planą – scenarijų. 



       8.12. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija apie darželio veiklą teikiama tik 

su direktoriaus leidimu. 

       8.13. Vadovaujantis Valstybinės kalbos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo 

ministerijos 1996 m. balandžio 04 d. įsakymu Nr. 387, oficialiai darželyje vartojama kalba yra valstybinė 

lietuvių kalba. 

       8.14. Darželio direktorius koordinuoja visų bendruomenės narių veiklą, atsako už tvarką įstaigoje, 

už saugų darbą ir saugų vaikų ugdymą darželyje. Jo teisėti nurodymai yra privalomi visiems įstaigos 

darbuotojams. 

       8.15. Direktorius turi teisę pakeisti darbuotojo darbo sąlygas pertvarkant darbo organizavimą, 

pranešdamas apie tai prieš mėnesį. 

       8.16. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kontroliuoja ir atsako už grupių auklėtojų veiklą. Jis 

teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą, analizuoja ir vertina 

ugdymo procesą, formuoja ugdymo tobulinimo kryptis. 

       8.17. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsako už darbų saugos ir priešgaisrinio saugumo 

reikalavimų vykdymą, pastatų, įrengimų, inžinierinių tinklų techninę būklę, inventoriaus ir mokymo 

priemonių apsaugą, pagalbinio personalo darbo organizavimą. Rūpinasi materialiniais ištekliais, pagal 

galimybes aprūpina darbuotojus darbo įrankiais, darbo drabužiais. Yra materialiai atsakingas asmuo. 

       8.18. Pedagogo (auklėtojo, meninio ugdymo pedagogo) pareigos: 

8.18.1. Atsakyti už ugdymo programos vykdymą, vaiko sveikatą ir gyvybę per visą jo 

buvimo darželyje laiką. 

8.18.2. Laisvai gali rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius 

reformuoto ikimokyklinio ugdymo nuostatas; 

8.18.3. Gerbti vaiko asmenybę, vaiko kultūrą, jo neįžeidinėti. Brandinti vaiko kūrybinį 

mąstymą, savarankiškumą, puoselėti jo savitumą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius; 

8.18.4. Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, būti elgesio, kultūros ir 

nepriekaištingos moralės pavyzdžiu darbe, buityje, viešose vietose; 

8.18.5. Kruopščiai ruoštis ugdomajai veiklai, renginiams, pramogoms; nepalikti vaikų be 

priežiūros, tinkamai ruošti vaikus mokyklai; 

8.18.6. Rūpintis vaikų maitinimu, saugoti vaikų sveikatą ir gyvybę, domėtis jų veiklos ir 

poilsio ritmu, skirti užduotis atitinkančias ugdytinių vystymosi raidą, analizuoti vaikų psichinę ir fizinę 

būklę; 

8.18.7. Susirgus, susižeidus, kitokio nelaimingo atsitikimo atveju suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą, apie tai informuoti slaugytoją, įstaigos vadovą ir vaiko tėvus; 

8.18.8. Vaikų išvykas į gamtą, ekskursijas, išvykas už darželio ribų, organizuoti tik 

suderinus su darželio vadovu, užtikrinus būtinas saugumo priemones; 

8.18.9. Nuolat palaikyti ryšį su ugdytinių tėvais (globėjais), informuoti juos apie vaikų 

sveikatą, ugdymąsi, gebėjimus, pomėgius, elgesį; 

8.18.10. Domėtis ugdytinių buities sąlygomis, specialiųjų poreikių turintiems vaikams 

pagal galimybes suteikti reikiamą pagalbą, paramą; 

8.18.11. Bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, dalintis darbo patirtimi; 

8.18.12. Apibendrinti vaikų ugdymo rezultatus, su jais supažindinti tėvus (globėjus) ir 

įstaigos pedagogus; 

8.18.13. Tvarkyti visus savo pedagoginės veiklos dokumentus, vykdyti tikslią vaikų 

lankomumo apskaitą, dalyvauti pedagogų tarybos posėdžiuose ir kituose renginiuose; 

8.18.14. Analizuoti savo pedagoginę veiklą, atsižvelgiant į kolegų, tėvų, savivaldos 

institucijų pateiktus siūlymus ar pastabas, bei naujausius pedagogikos, psichologijos mokslo pasiekimus; 

8.18.15. Kaupti dalykinę, pedagoginę ir psichologinę literatūrą, plėsti savo akiratį, tobulinti 

kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis; 

8.18.16. Pavaduoti sergančius, atostogaujančius ar išvykusius pedagogus; 

              8.19. Auklėtojos padėjėjas talkina grupės auklėtojai organizuojant vaikų veiklą, kartu su 



auklėtoja atsako už grupės vaikų gyvybę ir sveikatą, maitinimą, vaikui skiriamo maisto porcijos dydį. 

Auklėtojos padėjėja atsako už paskirtos patalynės sanitarinę būklę, patalpų sanitarinį stovį.    

        8.20. Visi darželio darbuotojai yra atsakingi už vaikų sveikatą ir gyvybę ir privalo žinoti 

pirmosios medicininės pagalbos teikimo pagrindus. 

               8.21. Darželio dietistas/sveikatos priežiūros specialistas vadovaujasi Sveikatos priežiūros 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu ir rekomendacijomis (LR sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. Sausio 27 d. Įsakymas Nr. V-124 nauja redakcija) kitais teisės aktais, atsako už higienos normų 

ir taisyklių laikymąsi, rūpinasi vaikų maitinimo organizavimu, dalyvauja vaikų sveikatos ugdyme ir 

įstaigos sveikatinimo programose, bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.   

8.22. Virtuvės darbuotojai privalo rūpintis vaikų maitinimu, laiku paruošti maistą, 

laikantis maisto produktų paruošimo technologijos, higienos reikalavimų. Maisto produktų paruošimui 

naudoti tik patikrintus produktus, turinčius kokybę patvirtinančius dokumentus, kurių galiojimo laikas 

nepasibaigęs ir kurie neturi gedimo požymių; 

                                          

IX. DARBUOTOJŲ DRAUSMINIMAS IR SKATINIMAS 

 

     9.1. Už gerą pareigų vykdymą, našų, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus 

darbo rezultatus, darbuotojas gali būti skatinamas (pareikšta padėka, apdovanotas dovana, suteikta 

premija ar papildomos atostogos, pirmumo teise pasiųstas tobulintis ir kt.); 

    9.2. Už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, neatvykimą į darbą be svarbios priežasties, 

netinkamą pavestų pareigų vykdymą, darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis (pastaba, 

papeikimu, atleidimu iš darbo); 

           9.3. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darželio direktorius turi pareikalauti, kad 

darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darželio direktoriaus nustatytą 

terminą, be svarbios priežasties, darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti 

ir be pasiaiškinimo; 

          9.4. Atleidimas iš darbo kaip drausminė nuobauda darbuotojui gali būti skiriama, kai 

darbuotojas nerūpestingai atliko pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai nors vieną kartą 

per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos; 

          9.5. Atleidimas iš darbo kaip drausminė nuobauda darbuotojui gali būti skiriama, kai 

darbuotojas šiurkščiai nusižengė darbo drausmei ar kitai nustatytai tvarkai, nors anksčiau jam nebuvo 

taikytos drausminės nuobaudos; 

          9.6. Vadovaujantis LR Darbo kodeksu šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma: 

          9.6.1. Neleistinas elgesys su vaikais, tėvais (globėjais), jų šeimos nariais, bendradarbiais ar 

interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 

          9.6.2. Kai darbuotojo elgesys, nors ir ne darbo metu, nesuderinamas su jo užimamomis 

pareigomis; 

          9.6.3. Dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymus, kitus norminius teisės aktus, darbo tvarkos 

taisykles yra nesuderinama su darbo funkcijomis; 

          9.6.4. Pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims 

arba dėl kitų asmenų paskatų, taip pat savivaliavimas; 

          9.6.5. Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas ar seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, 

pavaldinių ar interesantų; 

          9.6.6. Atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos 

taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas; 

          9.6.7. Kai darbuotojas darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių 

medžiagų, kai alkoholiniai gėrimai vartojami darbo metu; 

         9.6.8. Kai darbe nesilaikoma priešgaisrinės saugos, pareigybinių bei saugos darbe instrukcijų 

reikalavimų; 

         9.6.9. Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną; 

         9.6.10. Atsisakymas vykdyti administracijos darbuotojų nurodymus, direktoriaus įsakymus. 



 

X. TURTO, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪRA 

 

10.1. Darželio bendruomenės nariai turi teisę numatyta tvarka naudotis darželio patalpomis, 

techninėmis priemonėmis, inventoriumi; 

10.2. Kiekvienas darželio bendruomenės narys privalo tausoti darželio turtą, saugoti ugdymo 

priemones, įrengimus, inventorių, vaizdines mokymo priemones, žaislus ir kt., nenaudoti darželio turto 

savanaudiškiems tikslams, negrobstyti jo ir negadinti; 

10.3. Medžiagos, žaliavos, gaminiai, produktai ir kitos vertybės laikomos tik sandėliuose ar 

specialiai tam paruoštose vietose. Kitose vietose (koridoriuje, laiptinėse ir kt.) sandėliuoti nuolatinai 

draudžiama; 

10.4. Priemonės ir prietaisai turi būti tvarkingi ir naudojami tik pagal paskirtį; 

10.5. Darželio darbuotojai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo; 

10.6. Darbo dienos pabaigoje pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai ir visi kiti dirbantieji 

apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrengimus, elektros prietaisus, patikrinti ar nėra pavojaus 

kilti gaisrui; 

10.7. Darbuotojas, išeinantis iš darbo patalpų paskutinis, privalo uždaryti langus, užrakinti duris, 

raktus padėti į jiems skirtą vietą. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama; 

10.8. Darželio personalas privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių 

evakuavimo kelius, mokėti praktiškai naudoti gesinimo priemones; 

10.9. Darbuotojai, budėdami darželyje nakties metu, neturi teisės miegoti, leisti į darželio 

patalpas pašalinius žmones, nors jie gerai pažįstami ar draugai; 

10.10. Darbuotojai, budėdami darželyje, išgirdę dūžtant stiklus, laužiamų durų garsus, pastebėję 

pastate pašalinius žmones privalo nedelsdami kviesti policiją; 

10.11. Jei naktį, budėjimo metu, dėl kokių nors priežasčių darželio pastate kilo gaisras, budintieji 

privalo iškviesti ugniagesius, įstaigos vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją ir pradėti gesinti ugnies židinį 

turimomis priemonėmis. 

10.12. Už sugadintą darželio inventorių, mokymo ir ugdymo priemones atsako kaltininkai. 

Nuostoliai darželiui turi būti atlyginami geranoriškai arba išieškoti per teismą. 

 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

11.1 Darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo datos visiems įstaigos darbuotojams; 

11.2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis darbo tvarkos taisyklėmis pasirašytinai 

(1 priedas); 

11.3. Darbuotojai, nepageidaujantys dirbti taisyklių nustatyta tvarka, turi apie tai pranešti 

direktoriui; 

11.4. Patvirtintos lopšelio-darželio taisyklės skelbiamos įstaigos informaciniame stende ir 

įstaigos internetiniame puslapyje www.trakuvoke.vilnius.lm.lt ; 

11.5. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu dienos visiems darželio 

bendruomenės nariams; 

11.6. Taisyklių papildymas, pakeitimas vykdomas ta pačia tvarka kaip ir naujų parengimas: 

papildymų, pakeitimų projektai suderinami Darbo kodekso nustatytais reikalavimais. 

 

http://www.trakuvoke.vilnius.lm.lt/

