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ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) darbo tvarkos taisyklės 

(toliau – Taisyklės) nustato darbo tvarką ir santykius, reglamentuoja Mokyklos darbuotojų teises, 

pareigas, elgesio reikalavimus, atsakomybę.   

1. Taisyklių tikslas – stiprinti Mokyklos bendruomenės narių darbo drausmę ir 

atsakomybę, užtikrinti gerą darbo kokybę ir efektyvumą, racionaliai naudoti darbo laiką, 

žmogiškuosius ir materialinius išteklius, užtikrinti gerą įstaigos veiklos organizavimą. Darbo tvarkos 

taisyklės turi užtikrinti, kad darbuotojai dirbtų dorai ir sąžiningai, laikytųsi darbo drausmės, laiku ir 

tiksliai atliktų Mokyklos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimus ir pareigybių 

aprašymų reikalavimus.   

2. Taisyklėse reglamentuojama įstatymais, Mokyklos nuostatais, darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema, instrukcijomis ir pareigybės aprašymais nedetalizuotos veiklos sritys ir yra 

privalomos visiems Mokyklos darbuotojams, numatytais atvejais – mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams).  

3. Taisyklės tvirtinamos Mokyklos direktoriaus įsakymu.   

4. Su Taisyklėmis pasirašytinai susipažįsta visi Mokyklos darbuotojai, su kuriais sudaryta 

darbo sutartis. Naujai priimti darbuotojai su Taisyklėmis, darbo saugos instrukcijomis, pareigybės 

aprašymu ir kitais Mokyklos vidaus darbo tvarką užtikrinančiais dokumentais supažindinami pirmąją 

darbo dieną.  

5. Taisyklių laikytis privalo visi darbuotojai, o už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako 

Mokyklos direktorius ( toliau direktorius). 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS STRUKTŪRA 

 

 6. Mokyklos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina direktorius. 

Didžiausią Mokyklai leistiną pareigybių skaičių nustato Mokyklos steigėjas – Rokiškio  rajono 

savivaldybės taryba.  

7. Mokyklos administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, sekretorė. 

8. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris formuoja darbo kolektyvą, sudaro sąlygas 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, reikalauja  darbo drausmės laikymosi, vykdo priežiūrą ir fiksuoja 

rezultatus.  

9. Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Mokyklos veiklą tiesiogiai arba 

per direktoriaus pavaduotojus ugdymui. 

10. Direktorius yra atskaitingas Mokyklos tarybai ir tiesiogiai pavaldus Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybai.  
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11. Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus. 

11.1. Teisės aktus, sprendimus, susijusius su Mokyklos darbuotojų darbo sąlygomis ir/ar 

darbo užmokesčiu,  direktorius turi suderinti  su Darbo Taryba bei veikiančios profesinės sąjungos 

atstovais.  

12. Mokyklos direktorius turi du pavaduotojus muzikos ir choreografijos skyriui.  

13. Mokyklos direktorius kuruoja šias sritis: akordeono ir liaudies instrumentų, estradinės 

muzikos instrumentų bei teorinių dalykų metodinių grupių veiklas. Direktoriaus pavaduotojas 

muzikiniam ugdymui kuruoja: fortepijono, dainavimo, styginių, pučiamųjų instrumentų metodinių 

grupių veiklas. Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui choreografijos skyriuje  kuruoja choreografinio 

skyriaus ugdymo veiklą.  

14. Laikinai Mokyklos direktoriui nesant Mokykloje (ligos, komandiruočių, atostogų 

metu ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų) jo funkcijas atlieka Mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, kurio pareigybėse tai numatyta.  

15. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui planuoja ir organizuoja ugdomąjį procesą, 

prižiūri jo eigą, vertina rezultatus, numato būdus jo tobulinimui, gerosios darbo patirties sklaidai.  

16. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui atsako už ugdomosios veiklos organizavimą bei 

priežiūrą, jų pareigybės aprašyme iškeltų uždavinių ir nustatytų funkcijų vykdymą.  

17. Pavaduotojas ūkio reikalams  atsako už materialinių vertybių įsigijimą ir saugojimą, 

pastatų priežiūrą, užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas, tvarkingą inventoriaus ir kiemo įrenginių 

būklę. Jis vadovauja aptarnaujančiam personalui.  

18. Mokykloje veikia savivaldos institucijos:  

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

(globėjų ar rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausių Mokyklos veiklos uždavinių sprendimui. 

Veiklą vykdo pagal Mokyklos tarybos nuostatus;  

18.2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija, svarstanti 

mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Jai vadovauja 

Mokyklos direktorius;  

19. Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis  į visuomenines, nepolitines ir profesines 

organizacijas, savišvietos, kultūros grupes, įvairias sekcijas, būrelius, klubus, sąjungas. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

20. Mokyklos veiklos organizavimo dokumentai:  

20.1. Mokyklos strateginis planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba, Savivaldybės 

administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, patvirtintas Mokyklos direktoriaus;  

20.2. Mokyklos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba, suderintas 

su Savivaldybės administracija ir patvirtintas Mokyklos direktoriaus;  

20.3 Mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir patvirtintas 

Mokyklos direktoriaus.  

21. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas 5 metų kadencijai 

skiria arba atleidžia iš jų Savivaldybės meras  teisės aktų nustatyta tvarka.  Mokyklos direktorius 

pavaldus Rokiškio rajono savivaldybės merui, atskaitingas Rokiškio rajono savivaldybės tarybai, 

savivaldybės merui ir savivaldybės administracijos padaliniui, kuruojančiam švietimo įstaigų vadovų 

veiklą. 

22. Mokyklos direktorius:  
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22.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui ir juos 

tvirtina, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams 

įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;  

22.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų bei Nuostatų;  

22.3. analizuoja švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už švietimo 

įstaigos veiklos rezultatus;  

22.4. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 

 22.5. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos vidaus 

kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;  

22.6. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;  

22.7. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos sritis;  

22.8. skiria ir atleidžia Mokyklos direktoriaus pavaduotojus ugdymui, mokytojus, kitus 

mokymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių 

aprašymus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;  

22.9. priima mokinius vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta 

tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;  

22.10. tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, nustato bendruomenės narių elgesio ir 

etikos normas;  

22.11.atsako už informacijos skelbimą, demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina 

bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių 

informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, 

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

22.12.sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 

sąlygas; 

22.13.leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;  

22.14.sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;  

22.15.sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;  

22.16.priima sprendimus dėl mokytojų pamokų krūvių;  

22.17.organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta 

tvarka;  

22.18.valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, 

materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą teisės 

aktų nustatyta tvarka; rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, 

sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams 

galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;  

22.19.inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;  

22.20.bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos 

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

apsaugos srityje; 

 22.21.atstovauja Mokyklai kitose institucijose;  

22.22.atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, 

už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, 

nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;  

22.23.atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo 

programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, 
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svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus 

paskelbimą viešai;  

22.24.užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, 

skaidriai priimamus sprendimus, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos 

apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;  

22.25 Mokyklos direktorius atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos direktoriaus 

pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose. 

23. Mokyklos metodinės veiklos organizavimui sudaromos metodinės grupės ir metodinė 

taryba. Metodinę tarybą sudaro Mokyklos direktorius, Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. 

24. Rokiškio muzikos mokykloje veikia 8 metodinės grupės: fortepijono, styginių 

instrumentų, pučiamųjų instrumentų, akordeono ir liaudines instrumentų, dainavimo, estradinės 

muzikos,  teorinių disciplinų, šokio mokytojų ir bendrojo muzikos instrumento.  

25. Metodinei grupei vadovauja pirmininkas (ne mažesnės kaip vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinės kategorijos), kurį atviru balsavimu balsų dauguma metodinės grupės posėdyje renka 

metodinės grupės nariai.    

26. Metodinių grupių veiklą koordinuoja Mokyklos direktorius ir Mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui pagal pareigybės aprašyme priskirtas kuruojamas sritis.  

27. Metodinės grupės posėdžius šaukia pirmininkas ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Jie 

planuojami ir protokoluojami. Metodinės grupės protokolai saugomi Mokyklos dokumentų saugojimo 

patalpoje. Į metodinių grupių posėdžius gali būti kviečiami ir Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. 

Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų metodinės grupės narių. Nutarimai 

priimami atviru balsavimu dalyvaujančių balsų dauguma.  

28. Metodinės grupės kompetencija:  

28.1. planuoja ir organizuoja metodinės grupės veiklą;  

28.2. nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;  

28.3. nustato metodinės grupės metinės veiklos prioritetus, sudaro veiklos planą, pristato 

jį suderinimui metodinėje taryboje ir įgyvendina; 

28.4. nagrinėja ugdymo turinio planavimo, integravimo, realizavimo, vertinimo ir 

įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; 

28.5. analizuoja ir vertina dalykų ugdymo programas, mokymo planus; 

28.6.aptaria mokytojų įsivertinimo formas, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, 

analizuoja ir vertina atestuojamų mokytojų metodinę veiklą, teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui 

dėl mokytojų pamokų krūvio;  

28.7. vykdo skubius ir trumpalaikius Mokyklos direktoriaus ir Mokyklos direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui įpareigojimus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu; 

28.8. sprendžia kitas iškilusias pedagogines - metodines problemas; 

   29. Mokyklos direktorius skelbia informaciją apie metinės veiklos programos vykdymą 

iki kiekvienų metų gruodžio mėnesio pabaigos. 

 30. Mokyklos darbuotojų teises, pareigas ir darbo organizavimą reglamentuoja 

direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybių aprašai.  

31.  Mokyklos darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir už kokybišką 

savo darbo atlikimą.  

32. Pasiūlymus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo žodžiu ar raštu direktoriaus 

pavaduotojams arba tiesiogiai direktoriui gali pateikti kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys. 

33. Mokyklos veiklos klausimai svarstomi Mokytojų tarybos, Mokyklos tarybos 

pasitarimuose. Esant būtinybei Mokyklos direktorius gali šaukti ir neeilinius pasitarimus. 
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IV SKYRIUS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

34. Ugdymo proceso organizavimo tvarką reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas, 

kuris suderinamas su Mokyklos ir Mokytojų taryba, jį tvirtina Mokyklos direktorius.    

35. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

kiekvieniems    mokslo metams. 

36. Mokiniai mokosi penkias dienas per savaitę pagal direktoriaus patvirtintus pamokų 

tvarkaraščius. 

37. Viena pamoka trunka 45 minutes. Ankstyvojo muzikinio ugdymo pamokos trukmė 

30 min. Choreografijos skyriuje, ekstremalios situacijos metu,  šokio pamokos gali būti jungiamos. 

Tuo atveju  pamokos trukmė 90 min.  

38. Pamokų ir pertraukų laikas: 

 

 Muzikos skyriuje Choreografijos skyriuje 

Pamoka  Pamokos pradžia ir pabaiga  Pamokos pradžia ir pabaiga  

1  12.15 – 13.00 13.40-14.25 

2  13.10 – 13.55 14.30-15.15 

3  14.05 – 14.50 15.20-16.05 

4  15.00 – 15.45 16.10-16.55 

5  15.55 – 16.40 17.00-17.45 

6  16.50 – 17.35 17.50-18.35 

7  17.40 – 18.25 18.40-19.25 

8 18.30 – 19.15 ------- 

9 19.15 - 20.00 -------- 

 

39. Pamokų ir pertraukų laikas gali būti keičiamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

40. Mokytojas darbo vietoje turi būti ne vėliau kaip likus 15 minučių iki pamokos 

pradžios. 

41. Savavališkai pakeisti pamokos laiką  draudžiama.   

42. Visi mokiniai pamokoje privalo būti iki jos pabaigos. Išeiti iš pamokos mokinys gali 

tik gavęs mokytojo leidimą.  

43. Iškilus situacijai, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai ar paskelbus 

ekstremalią padėtį, Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.  

44. Pamokų laikas direktoriaus įsakymu gali būti trumpinamas šventinių, metodinių 

renginių dienomis. 

45. Informaciją apie mokinių pasiekimus mokytojai teikia elektroniniame dienyne 

EDUKA. Mokinių ugdymosi pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su tėvais 

ir pačiais mokiniais individualių susitikimų metu (tėvų susirinkimus ir individualius susitikimus 

mokytojas planuoja individualiai). Mokinių pasiekimai vertinami ir informacija apie mokinių padarytą 

pažangą jų tėvams teikiama vadovaujantis Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašu.  

46. Mokytojų pavadavimo tvarka:  

46.1. nesant mokytojui, jį pavaduoja direktoriaus įsakymu skirtas to dalyko mokytojas 

specialistas arba kitas mokytojas;  

46.2. apmokama už mokytojų vadavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės 

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu; 
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46.3. vaduojantis mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, sąžiningai tvarkyti 

pedagoginės veiklos dokumentus;  

46.4. savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo 

griežtai draudžiama ir laikoma darbo drausmės pažeidimu.  

 

V SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA 

 

47. Mokinių priėmimas vykdomas pagal ,,Mokinių priėmimo į Rokiškio Rudolfo 

Lymano muzikos mokyklą tvarkos aprašą,  patvirtintą direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu 

Nr. 68-V/1.3.    

 48. Išvykimas iš Mokyklos: 

 48.1. jei išvykstantysis yra nepilnametis, prašymą už jį pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 

su kuriuo yra nustatyta vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta;  

48.2 jei išvykstantysis iš Mokyklos yra pilnametis, prašymą  gali pateikti pats; 

48.3mokiniui ar jo tėvams (globėjams) pageidaujant išduodama pažyma apie jo 

mokymosi rezultatus, mokslo metų pabaigoje – mokymosi pasiekimų pažymėjimas. 

 49. Atsakingas už mokinių registro tvarkymą asmuo išbraukia mokinį iš klasės sąrašų 

mokinių registre.  
 

VI SKYRIUS 

MOKYKLOS PAREIGOS IR TEISĖS 

 

50. Mokykla privalo: 

50.1. tinkamai ir laikydamasi minimalių darbo ir poilsio režimo reikalavimų, organizuoti 

darbuotojų darbą;  

50.2. laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų 

teisės aktų reikalavimų;  

50.3. suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatytą darbą;  

50.4. instruktuoti darbuotoją saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais; 

50.5. teikti darbuotojams informaciją apie jų darbo užmokestį ir darbo laiką 

individualiai. 

51. Mokykla turi teisę: 

51.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi Darbo kodekso, šių Taisyklių, ir Mokyklos 

vidinių (lokalių) teisės aktų, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbo saugos nustatytų 

reikalavimų;  

51.2. leisti įsakymus dėl darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos;  

51.4 įspėti darbuotojus, pažeidusius darbo drausmę, jų darbo funkcijas, pareigybės 

aprašus, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitus privalomus teisės aktų reikalavimus, kuriuos jie 

privalo vykdyti ir atleisti juos įstatymų nustatyta tvarka; 

51.5. nušalinti darbuotoją nuo darbo, jei jis darbo vietoje ar darbo metu yra neblaivus, 

apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar Mokyklos įgaliotiems asmenims kyla įtarimas 

apie darbuotojo apsvaigimą, o darbuotojas atsisako būti patikrintas dėl neblaivumo ar apsvaigimo; 

51.6. vertinti darbuotojus. 

                                                                           

VII SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

52.  Mokinys turi teisę į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems. 
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53. Mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. 

54. Gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas. 

55. Gauti informaciją apie savo mokymosi pasiekimų įvertinimą. 

56. Dalyvauti Mokyklos savivaldoje ir Mokyklos organizuojamoje veikloje. 

57. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

58. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose. 

59. Pagal savo galimybes ir gebėjimus atstovauti Mokyklą konkursuose, festivaliuose,  

olimpiadose ir kituose renginiuose. 

60. Mokinių pareigos:  

 60.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis mokyklos taisyklių, demokratinių 

gyvenimo normų, tausoti mokyklos ir visuomenės turtą. Vykdyti mokyklos tarybos nutarimus, 

administracijos, teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus; 

 60.2. sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai mokytis, 

sąžiningai ir laiku atlikti užduotis; būti atidiems ir aktyviems per pamokas; maksimaliai išnaudoti 

mokyklos teikiamas ugdymosi galimybes; 

 60.3. aktyviai dalyvauti Mokyklos veikloje ir jai garbingai atstovauti; 

60.4. gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas; 

 60.5. laikytis žmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, mokytojus, mokyklos 

darbuotojus, klasės draugus, kitus mokinius. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, 

religinių bei politinių įsitikinimų atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomenėje, 

kultūrinėje ar sportinėje veikloje; 

60.6. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai;  

60.7. pertraukų ir laisvo laiko tarpo tarp pamokų metu būti Mokykloje ir užsiimti 

prasminga veikla; 

60.8. laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose mokyklos patalpose 

ir jos teritorijoje. Mokytojui prašant pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos 

palikti tvarkingą klasę, salę;  

60.9. laikytis asmens higienos normų;  

 60.10. žinoti ir laikytis saugaus eismo, renginių ir išvykų metu taisyklių; 

 60.11. jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo: 

sąžiningai atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo 

leidimo neišeiti iš klasės.  

 61. Mokymasis:  

       61.1. sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

                   61.2.  mokinys privalo stropiai mokytis, nevėluoti į pamokas,  laikytis mokinio elgesio 

 normų, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų 

interesų; 

                 61.3.  į pamoką mokinys privalo atvykti atlikęs namų darbus, atsinešti visas tai pamokai 

reikalingas priemones; 

                 61.4. pamokos metu mokinys privalo laiku atlikti mokytojo paskirtas užduotis ir savo 

elgesiu netrukdyti mokytojui ir kitiems mokiniams; 

                   61.5. pamokoje naudoti tik mokymo(si) procesui reikalingas priemones, po pamokos 

mokinys privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą. 

       62. Lankomumas:  

             62.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti Mokyklą; 

             62.2. mokinys negali praleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 



8 

 

                   62.3. jeigu mokinys blogai pasijunta (sunegaluoja) pamokų arba buvimo Mokykloje metu, 

jis privalo kreiptis į mokytoją ar kitą mokyklos darbuotoją; 

                   62.4.  mokinio atostogos planuojamos mokinių atostogų metu.  

63. Mokinio elgesys:  

                   63.1. mandagiai elgtis su Mokyklos bendruomenės nariais ir Mokyklos svečiais; 

                   63.2.tausoti ir saugoti Mokyklos ir bendruomenės narių turtą, kartu su tėvais (globėjais)  

atsakyti už tyčia sugadintą inventorių ir kitą turtą, bei atlyginti padarytą žalą; 

                   63.3. pertraukų metu kabinetuose, koridoriuose, laiptinėse ir kitose Mokyklos patalpose 

bei Mokyklos kieme laikytis saugaus elgesio taisyklių: nešiukšlinti, nesimušti, nesityčioti, 

nesispjaudyti, nečiužinėti turėklais, nešokinėti nuo laiptų ar kitų aukštų daiktų, nebėgioti, 

netriukšmauti, nesėdėti ant palangių, nesistumdyti, nežaisti pavojingų sveikatai žaidimų, nesimėtyti 

sniego gniūžtėmis ar kitais daiktais, nedaryti kitų veiksmų kurie sukeltų pavojų sau ar aplinkiniams;    

Visuomet elgtis saugiai ir atsakingai savo ir kitų atžvilgiu; 

                    63.4. pastebėjęs sugadintą Mokyklos turtą, apie tai nedelsiant pranešti mokytojui ar kitam 

 Mokyklos darbuotojui; 

                   63.5. rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu. 

64. Mokiniui draudžiama:  

                   64.1. Mokykloje ir jos teritorijoje arba už jos ribų tyčiotis, užgaulioti kitus, naudoti arba 

propaguoti psichologinį, fizinį smurtą, lytinę/rasinę/religinę nesantaiką, rūkyti ir vartoti alkoholinius, 

energetinius gėrimus, narkotines medžiagas, naudoti elektronines cigaretes, bei vartoti necenzūrinius 

žodžius ar gestus, taip pat draudžiama ateiti į Mokyklą ar jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ir 

psichotropinių medžiagų; 

                     64.2. vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kita); 

                     64.3. pamokoje naudotis (bendrauti arba žaisti)  mobiliuoju telefonu ar kitais 

išmaniaisiais įrenginiais be mokytojo leidimo. Pamokų metu mobiliojo telefono garsas turi būti 

visada išjungtas, telefonu nekalbama su tėvais ar kitais asmenimis. Telefonu Mokyklos renginių metu 

naudotis draudžiama; 

                      64.4. mokinys privalo reaguoti į mokytojo prašymus, reikalavimus ir pastabas - jeigu 

pamokos metu, mokytojo prašymu mokinys telefoną/išmanųjį įrenginį ar kitą daiktą, kuriuo mokinys 

naudojasi be mokytojo leidimo, atiduoda geranoriškai, tai paimtas  telefonas ar kitas daiktas mokiniui 

grąžinamas pasibaigus pamokai; 

                   64.5. mokyklos patalpose ir teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mokinių, mokytojų ar 

Mokyklos darbuotojų veiklą, ir viešinti jų atvaizdus ar platinti informaciją apie asmenį per masines 

informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete negavus asmens leidimo. Išskyrus viešus 

Mokyklos renginius; 

                      64.6. pamokų metu valgyti, gerti gėrimus (išskyrus vandenį), kramtyti kramtomąją gumą; 

                      64.7. pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto; 

                      64.8. neštis pavojų sveikatai keliančius bei ugdymo procesui nereikalingus daiktus: 

šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, peilius, degtukus, žiebtuvėlius, sprogmenis ir kitas 

pirotechnikos priemones, cigaretes, elektronines cigaretes, narkotines medžiagas, alkoholinius 

gėrimus, švirkštus ir kt.; 

                      64.9. neštis sniegą ir mėtytis juo Mokyklos patalpose, kieme grubiai kitų atžvilgiu žaisti 

su sniegu; 

                      64.10. mokyklos teritorijoje važinėti riedlentėmis, elektriniais paspirtukais ir dviračiais; 

atvykus į mokyklą palikti tam skirtoje vietoje. 
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         65. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, 

vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai nuo 

situacijos) taikoma nuobauda - mokytojo žodinė pastaba ar pastaba elektroniniame dienyne;  

         66. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir 

(ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, mokyklos darbuotojas, esant 

Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms ir 

siekdamas užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias 

poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:  

         66.1. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;  

         66.2. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą. 

         67. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai 

nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, vengiančiam lankyti 

mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos 

institucijoms.  

        68. Mokiniui gavus drausminę nuobaudą, informuojami jo tėvai. Apie netinkamą mokinio 

elgesį (pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į mokytojo pastabas) pamokos ar pertraukos 

metu, mokytojas informuoja administraciją. Taip pat informuoja mokinio tėvus (globėjus). 

 

VIII SKYRIUS 

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 

 

69. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais darbo santykius.  

70. Darbuotojus į darbą priima ir atleidžia Mokyklos direktorius, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 

71. Mokyklos direktoriaus pavaduotojai į pareigas priimami konkurso būdu Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka.  

72. Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu, kuris parengiamas darbo 

sutarties pagrindu.  

73. Su įsakymu apie darbuotojo priėmimą darbuotojas supažindinamas pasirašytinai. 

74. Prieš pradėdamas dirbti darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su Mokyklos 

vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, kitais Mokykloje galiojančiais aktais, 

reglamentuojančiais darbą, instruktuojamas saugos darbe klausimais: įvadine, darbo vietos pagal 

paskiriamas pareigas, gaisrinės saugos, civilinės saugos, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Jeigu to 

reikalauja užimamos pareigos, sudaroma materialinės atsakomybės sutartis.  

75. Su naujai priimamu darbuotoju, kuris atsisako susipažinti su Mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis ir jas vykdyti,  darbo sutartis nesudaroma. 

76. Kiekvienam Mokyklos darbuotojui sudaroma asmens byla, kurią sudaro darbuotojo 

įskaitos lapas, darbo sutartis, išsilavinimo dokumentų nuorašai, atestacijos metu suteiktos 

kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo nuorašas arba įsakymo kopija, Mokyklos direktoriaus įsakymų 

apie paskyrimą, perkėlimą, atleidimą iš darbo, apdovanojimus bei nuobaudas kopijos ir kiti su 

darbuotoju susiję dokumentai.  

77. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki 

jos termino pabaigos be svarbių priežasčių apie tai raštu įspėjęs direktorių ne vėliau kaip prieš 

dvidešimt kalendorinių dienų, o dėl svarbių priežasčių, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas.   



10 

 

78. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki 

jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs direktorių ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo 

prašymo padavimo dienos, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar 

neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę 

nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.  

79. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris 

darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik direktoriaus sutikimu.  

80. Darbuotojas gali būti perkeliamas į kitą darbą, su darbuotoju gali būti keičiamos 

darbo sutarties sąlygos Darbo kodekso nustatyta tvarka.  

81. Mokyklos direktorius savo iniciatyva gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su 

darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs įstatymų nustatyta tvarka.  

82. Jeigu darbuotojas yra materialiai atsakingas, jis privalo perduoti turtą įsakymu 

paskirtam darbuotojui. Direktoriaus įsakymu yra sudaroma materialinių vertybių perdavimo - 

priėmimo komisija bei surašomi nustatytos formos buhalteriniai dokumentai. Įsakyme nustatomi 

perdavimo terminai. Jeigu darbuotojas dėl savo kaltės prarado materialines vertybes ir negali jų 

perduoti, jis privalo atlyginti jų vertę Mokyklai įstatymų nustatyta tvarka.  

83. Su atleidimo iš darbo įsakymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.  

84. Pareigybės (etato) dalis mokytojams gali skirtis kiekvienais mokslo metais, 

priklausomai nuo mokinių skaičiaus muzikinio ugdymo  programose mokslo metų pradžioje, ugdymo 

plano ir jo koregavimo, turimų lėšų darbo užmokesčiui, pasikeitusio darbo organizavimo. Pareigybės 

(etato) dalis mokslo metams planuojama kiekvienų metų birželio mėnesį ir tvirtinama iki rugsėjo 1 d.  

85. Mokyklos pedagoginių darbuotojų darbo krūvį ir darbo apmokėjimą reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas. 

86. Mokytojų pareigybių (etatų) dalį, suderinęs su Mokyklos darbo taryba, tvirtina 

įsakymu Mokyklos direktorius.  
 

IX SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

87. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo 

sąlygas ir dydžius, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.  

88. Mokykla pagal darbuotojų pareigybių skaičių priklauso III biudžetinių įstaigų grupei. 

89. Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema patvirtinta Rokiškio Rudolfo 

Lymano muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

X SKYRIUS 

 DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 

 90. Darbo ir poilsio laikas Mokykloje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

darbo    kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir 

savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ ir kitais teisės aktais.  

91. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą (eiti 

pareigas) ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.  

92. Mokykloje aptarnaujančiam personalui nustatoma 40 valandų 5 darbo dienų savaitė.  

93. Mokytojų ir koncertmeisterių darbo laikas per savaitę gali būti iki 36 valandų. 

94. Mokytojų darbo valandą sudaro 60 minučių. 
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95. Administracija ir  Mokyklos aptarnaujančio personalo darbuotojai dirba nuo 8.00 val. 

iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Direktoriaus 

įsakymu atskiriems darbuotojams nustatomas individualus darbo grafikas. 

96. Mokytojų, koncertmeisterių darbo laikas nustatomas pamokų tvarkaraščiuose ir 

darbo laiko grafikuose, patvirtintuose Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

97. Mokinių atostogų metu mokytojai darbo laiką derina su Mokyklos direktoriumi. 

Pageidaujant dirbti nuotoliniu būdu, mokytojai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, darbo laiką 

atskiru prašymu suderina su Mokyklos direktoriumi. 

98. Savaitės poilsio dienos yra šeštadienis ir sekmadienis.  

99. Mokytojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis (renginius, seminarus, ekskursijas, 

dalyvavimą Savivaldybės ar Respublikiniuose konkursuose/koncertuose ir pan.) mokama dvigubai 

arba darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas gali 

būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko. 

100. Darbuotojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis  darbuotojo prašymu, laisvos 

poilsio dienos gali būti suteikiamos mokinių atostogų metu. 

101. Kasmetinės minimaliosios atostogos (20 darbo dienų) darbuotojams suteikiamos 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.  

102. Kasmetinės pailgintos atostogos (iki 40 darbo dienų) suteikiamos darbuotojams 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu bei Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu pareigybių, kurias atliekant darbas 

yra laikomas pedagoginiu, sąrašu.   

103. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal kiekvienų metų balandžio 

mėnesį sudaromą atostogų grafiką. 

104. Atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu.  

105. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu.  

106. Nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis paprastai suteikiama tais pačiais darbo 

metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama 

ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.  
 

XI SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ DARBO TVARKA.  

BENDROSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO TVARKOS NUOSTATOS 

 

107. Mokyklos direktoriaus teisėti nurodymai privalomi visiems Mokyklos 

darbuotojams. Direktorius dirba vadovaudamasis Mokyklos nuostatais ir vykdo jo pareigybės 

aprašyme nurodytas funkcijas.   

108. Mokytojų darbo tvarkos bendrosios nuostatos:  

108.1. dėl svarbios priežasties  negalėdamas atvykti į pamokas, mokytojas praneša 

Mokyklos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui iš anksto raštu, kraštutiniu atveju – raštu 

ar žodžiu tą pačią dieną, ne vėliau 30 min. prieš savo pamokos pradžią;  

108.2. neatvykęs į darbą, mokytojas parašo direktoriui pasiaiškinimą (jei nėra 

nedarbingumo lapelio);  

108.3. priemones, reikalingas pamokai, mokytojas pasiruošia iš anksto;  

108.4. mokytojas pamoką privalo vesti tik tvarkingoje klasėje (kabinete);   

108.5. pamokoje mokytojai vykdo saugumo technikos reikalavimus.  

109. Mokytojui išsiųsti mokinius jų pamokos laiku įvairiais reikalais ( pvz. kopijuoti 

natas) draudžiama. 
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   110. Pamokų metu įeiti į klasę pašaliniams asmenims (išskyrus Mokyklos direktorių ar jo 

įgaliotus asmenis) draudžiama. Esant būtinam reikalui, būtina gauti mokytojo sutikimą. Tėvams 

stebėti pamokas leidžiama sutikus mokytojui. 

111. Mokytojų tarybos posėdžiuose ar kituose renginiuose mokytojas aktyviai dalyvauja 

ir laikosi etikos reikalavimų.  

112. Kalbėjimas posėdžių metu, trukdymas dirbti, užsiėmimas kita veikla, pasisakymas 

ne darbotvarkės nagrinėjamu klausimu, nepagarbus replikavimas laikomas pedagoginės etikos, darbo 

drausmės pažeidimu.  

113. Mokytojas, organizuojantis renginį už Mokyklos ribų, turi pranešti Mokyklos 

direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui, jo išvykimas su mokiniais įforminamas 

direktoriaus įsakymu.  

114. Įvykus traumai pamokos metu, mokytojai privalo parašyti paaiškinimą Mokyklos 

direktoriui ir surinkti mokinių, mačiusių įvykį, paaiškinimus.  

115. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.  

116. Mokytojai ir darbuotojai pildo dokumentus laikydamiesi kompiuterinio raštingumo 

reikalavimų. Direktorius tvirtina įsakymus ir kitus dokumentus mėlynos spalvos rašikliu. 

117. Skelbimus lentoje gali publikuoti tiek mokiniai, tiek mokytojai, suderinę skelbimus 

su Mokyklos direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams.  

118. Mokiniai vykti į renginius (konkursus, festivalius, ekskursijas ir kt. ) išleidžiami 

direktoriaus įsakymu, mokytojui išvykimą suderinus su mokyklos direktoriumi ir  pateikus išvykos 

dokumentus (programa, vykstančių mokinių sąrašas) prieš 3 darbo dienas. 

119. Kiekvienas mokytojas, pastebėjęs gadinant Mokyklos turtą, sudrausmina mokinius, 

nedelsiant praneša Mokyklos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

120. Mokslo metų pradžioje mokytojai supažindina mokinius su Mokinio elgesio 

taisyklėmis bei užpildo elektoriniame dienyne „Instruktažo“ skiltį. 

121. Mokytojai, remdamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

„Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo patvirtinimo“, parengia dalykų  programas, kurie aptariami mokytojų metodinėse 

grupėse. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui patikrina ilgalaikių planų atitikimą  reikalavimams ir 

suderinęs juos su mokytojais, iki rugsėjo 1 d. pateikia tvirtinti Mokyklos direktoriui. 

121. Mokytojai laisvai renkasi pedagoginės veiklos formas ir metodus, formuoja mokinių 

ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus.  

122. Mokytojo darbo tvarkos bendrosios nuostatos: 

122.1. pildo mokinių elektroninį dienyną, tvarko asmens bylas ir kitus pedagoginės 

veiklos dokumentus;  

122.2. rūpinasi mokinių pamokų lankomumu; 

122.3. palaiko ryšius su mokinių tėvais, ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja 

savo dalyko tėvų susirinkimus; 

122.4. vertina ir skatina mokinių pasiekimus;  

122.5. prižiūri, kaip mokiniai laikosi Mokyklos mokinio elgesio taisyklių;  

122.6. rodo iniciatyvą renginiams organizuoti, organizuoja ir kontroliuoja mokinių 

dalyvavimą Mokyklos veikloje ir renginiuose; 

122.7. jei mokinio tėvai nutraukia mokymosi sutartį, mokytojas  užpildo „Mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“, į mokinio asmens bylą įrašo reikiamus duomenis;  

122.8. įvykus incidentui Mokykloje, mokytojas informuoja tėvus tą pačią dieną apie jo 

vaiko dalyvavimą tame incidente;  
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122.9. mokytojas apie nesimokančius ir nedrausmingus mokinius informuoja mokinių 

tėvus bei direktoriaus pavaduotoją ugdymui; 

122.10. imasi visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam patyčias, smurtą, 

prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoja Mokyklos direktorių ir direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui;  

122.11. rūpinasi klasės mikroklimatu, sprendžia mokinių tarpusavio santykių problemas;  

123. Bendrosios darbo tvarkos nuostatos visiems darbuotojams:  

123.1. darbo metu griežtai laikosi visų saugumo darbe  reikalavimų;  

123.2. materialiai atsako, saugo, ekonomiškai naudoja  patikėtą inventorių, medžiagas ir 

priemones; 

123.3. vykstant renginiui ne mokyklos teritorijoje, mokytojas yra atsakingas už jam 

priskirto inventoriaus saugumą bei transportavimą; 

123.4. mokytojui draudžiama be nuomos/panaudos sutarties išduoti mokiniui mokyklai 

priklausantį instrumentą;  

123.5. pastebėję gedimą ar netvarką, galinčią sukelti pavojų mokinių, darbuotojų  

sveikatai, gyvybei, nedelsiant informuoja Mokyklos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio 

reikalams ir imasi priemonių saugumui užtikrinti. 

 

XII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU DARBO APSKAITOS, DARBINĖS VEIKLOS, 

DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMU BEI ASMENS BYLA TVARKA 

 

124. Darbuotojas gali susipažinti tik su savo darbo apskaitos, darbinės veiklos vertinimo, 

darbo užmokesčio skaičiavimu, tarifikacijos sąrašu bei asmens byla.  

125. Darbuotojas, norintis susipažinti su pageidaujamais dokumentais, pateikia prašymą 

raštu Mokyklos direktoriui, nurodydamas su kokiais dokumentais norėtų susipažinti.  

126. Direktorius, gavęs prašymą, nurodo Mokyklos sekretorei, saugančiai darbuotojo 

dokumentus, per 7 darbo dienas padaryti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as).  

127. Sekretorė, patvirtinusi dokumento (-ų) kopiją (-as), daro jų aprašą, kuriame nurodo, 

kokių dokumentų kopijos yra teikiamos pareiškėjui. Aprašą registruoja siunčiamų dokumentų registre 

ir išduoda pareiškėjui patvirtintas dokumento (-ų)  kopiją (-as) su aprašu. Ant aprašo, liekančio 

raštinėje, pareiškėjas pasirašo, kad prašomų dokumentų kopijas gavo. 

 

XIII SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMAS 
 

128. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas Mokyklos darbuotojams įgyti ir 

plėtoti  dalykines, metodines ir pedagogines kompetencijas bei  gerosios darbo patirties sklaidą, 

racionaliai naudoti  kvalifikacijai  tobulinti skirtas lėšas.  

129. Kvalifikacijos tobulinimo formos yra kursai, seminarai, vebinarai,  konferencijos, 

stažuotės, edukacinės išvykos šalyje ir užsienyje, savišvietos priemonės.  

130. Kvalifikacijos tobulinimas siejamas su Mokyklos tikslų  ir uždavinių  

įgyvendinimu, Mokyklos metų veiklos planu. 

131. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis ir prioritetai aptariami Mokyklos 

metodinėje taryboje. 

132. Aptarnaujančio personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikis aptariamas 

aptarnaujančio personalo susirinkime. 
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133. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui iš specialiosios  programos ar 1,2 proc. 

paramos, mokslo metams yra skiriama 30,00 eurų.  

134. Trūkstant lėšų gali būti taikomas apmokėjimas iš dalies.  

  135. Darbuotojai, dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo  renginiuose, pateikia 

Mokyklos direktoriui prašymą ir informaciją apie renginį.  

136. Grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių mokytojai dalinasi įgytomis žiniomis, 

patirtimis susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose ar metodinėje taryboje.  

137. Jeigu kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta savaitgalį ar švenčių, poilsio 

dienomis, mokytojui suteikiamos papildomos laisvos dienos mokinių atostogų metu. 

138. Metų pabaigoje mokytojai pateikia deklaraciją apie dalyvavimą seminaruose ir 

kursuose. 
 

XIV SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR  DRAUSMINIMO TVARKA 

 

139. Už gerą darbo pareigų vykdymą kalendoriniais metais ar atlikus vienkartines, labai 

svarbias užduotis, darbus, gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės:  

139.1. padėka;  

139.2. esant lėšų, vienkartinė piniginė išmoka.  

140. Materialinio skatinimo fondas sudaromas iš Mokyklos sutaupyto darbo užmokesčio.  

141. Skirti materialinį paskatinimą turi teisę Mokyklos direktorius savo įsakymu prieš tai 

suderinus su veikiančia profesine sąjunga ir mokyklos Darbo taryba.  

142. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose Mokyklos 

dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą, darbo funkcijų 

neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų mokyklos administracijos nurodymų nevykdymą. 

143. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti: 

143.1. šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas (DK 58 str., 3 p.); 

143.2. per paskutinius 12 mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų 

pažeidimas. 

144. Darbo pareigų pažeidimas – tai darbuotojo dėl jo kalto veikimo ar neveikimo 

padarytas pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimas.  

145. Darbuotojas gali būti nušalinamas nuo darbo ar nuo tam tikrų funkcijų vykdymo 

darbo pareigų pažeidimo tyrimo laikui. Nušalinus darbuotoją, jam mokamas vidutinis darbo 

užmokestis, išskyrus atvejus, kai įstatymai leidžia nemokėti darbo užmokesčio.  

146. Darbo pareigų pažeidimas paprastai įforminamas Tarnybiniu raštu, kurį surašo 

darbo pareigas pažeidusio darbuotojo tiesioginis vadovas arba kitas asmuo, kuriam tapo žinoma apie 

galimai padarytą darbo pareigų pažeidimą. Tarnybinis raštas adresuojamas pagal kompetenciją 

Mokyklos direktoriui, kuris turi supažindinti darbo pareigų pažeidimą padariusį darbuotoją su gautu 

Tarnybiniu raštu ir pareikalauti iš darbuotojo raštiško pasiaiškinimo, kurį darbuotojas privalo pateikti 

per nurodytą terminą.  

147. Jei per nustatytą terminą darbuotojas be svarbių priežasčių atsisako raštu 

pasiaiškinti arba nepateikia pasiaiškinimo, apie tai surašomas Aktas, ir tokiu atveju sprendimas dėl 

padaryto pareigų pažeidimo gali būti priimamas be pasiaiškinimo.  

148. Mokyklos direktorius, susipažinęs su darbo pareigų pažeidimo medžiaga, turi 

priimti sprendimą dėl tolesnės pažeidimo nagrinėjimo eigos: jis turi teisę nutraukti tolesnį pažeidimo 

nagrinėjimą arba  spręsti dėl darbuotojo padaryto darbo pareigų pažeidimo.  
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149. Nustačius, kad buvo padarytas darbo pareigų pažeidimas, nurodoma, ką darbuotojas 

pažeidė bei darbuotojas įspėjamas apie galimą jo atleidimą iš darbo už antrą tokį patį pažeidimą, 

padarytą per ateinančius dvylika mėnesių. Nustačius, kad buvo padarytas šiurkštus darbo pareigų 

pažeidimas arba antras toks pat darbo pareigų pažeidimas per paskutinius dvylika mėnesių, – 

darbuotojas gali būti atleidžiamas iš pareigų darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.  

150. Sprendimas dėl padaryto pareigų pažeidimo priimamas Mokyklos direktoriaus 

įsakymu, su kuriuo darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.  

151. Darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo 

tvarka tvirtinama atskiru Mokyklos vadovo įsakymu. 

152. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi teisę:  

152.1. laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo 

užmokesčio, jei jis darbo metu buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitokių svaiginančių 

medžiagų;  

152.2. atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo 

drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko darbų saugos taisyklių.  

153. Šiurkščiu pažeidimu nelaikoma mokytojo nevalinga atsakomoji reakcija į mokinio 

chuliganišką elgesį ar panaudotą fizinį bei psichologinį smurtą prieš mokytoją.  

 

XV SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ TEISĖS 

 

154. Darbuotojai turi teisę: 

154.1. naudotis socialinėmis garantijomis, atostogomis; 

154.2. pateikti prašymą dėl nemokamų atostogų ir, esant darbdavio leidimui, nevykti į 

darbą suderintomis dienomis, nemokant darbo užmokesčio; 

154.3. laiku, nustatytomis dienomis gauti darbo užmokestį; 

154.4. burtis į profesines sąjungas, asociacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams; 

154.5. iš administracijos gauti visą būtiną informaciją, reikalingą tinkamai atlikti darbo 

sutartimi patvirtintus ir pareigybės aprašymuose nurodytus darbus; 

154.6. iškilusius ginčus tarp darbuotojų ir Mokyklos administracijos spręsti Darbo ginčų 

komisijoje, teisme; 

154.7. kitas teisės aktuose nustatytas teises. 

 

XVI SKYRIUS 

 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VYKDYMAS 

 

155. Mokytojas, pamokos ar renginio metu pastebėjęs mokinį negaluojant ar jam 

skundžiantis, informuoja mokinio tėvus (globėjus) ir rūpinasi mokiniu, kol atvyksta  tėvai.  

156. Įvykus traumai ar nelaimingam atsitikimui Mokyklos teritorijoje, pamokoje ar 

renginyje:  

156.1. mokytojas turi suteikti nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą. Jeigu reikalinga 

neatidėliotina medicinos pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalba, mokytojas apie įvykusį 

nelaimingą atsitikimą praneša mokinio tėvams (globėjams) ir pateikia informaciją apie įvykį raštu 

Mokyklos direktoriui;  

156.2. prireikus, direktoriaus paskirtas darbuotojas lydi nukentėjusį mokinį į ligoninę ar 

kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir lieka su juo, kol atvyks mokinio tėvai (globėjai);  
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156.3. mokiniai  į ekskursijas, išvykas, renginius vežami tik gavus raštišką mokinio tėvų 

(globėjų) sutikimą. Raštiškas mokinių tėvų sutikimas privalomas vaikams iki 15 m. amžiaus;  

 156.4. Didesnę nei 15 mokinių grupę išvykos metu turi lydėti ne mažiau kaip 2 

darbuotojai. Prieš kiekvieną išvyką mokinius lydintis mokytojas paaiškina mokiniams saugaus elgesio 

autobuse ir išvykos metu taisykles.  

157. Mokyklos raštinėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.  

158. Mokykloje visiems darbuotojams leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems 

sveikatą. Asmens medicininė knygelė pateikiama direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.  

159. Visi pedagoginiai darbuotojai  turi būti išklausę sveikatos žinių ir įgūdžių 

atestavimo mokymus ir turėti atitinkamus sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, kurie 

laikomi Mokyklos raštinėje.  

 

XVII SKYRIUS 

 MOKYKLOS TURTO, PATALPŲ, INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR APSAUGOS 

TVARKA 
 

160. Mokyklos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis Mokyklos 

kabinetais, sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.  

161. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys privalo tausoti Mokyklos turtą, saugoti 

mokymo priemones, naudojamus įrenginius, muzikos instrumentus, nenaudoti Mokyklos turto 

savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.  

162. Taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius Mokyklos 

išteklius.  

163. Užtikrinti švarą ir tvarką kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje.  

164. Užtikrinti, kad darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.  

165. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga darbuotojai gali naudotis tik su 

darbu susijusiais tikslais. Pamokų metu mokytojams naudotis mobiliaisiais telefonais leidžiama tik 

ugdymo reikalais. 

166. Mokytojai  klasėse užtikrina  kryptingą  klasės apipavidalinimą, panaudojimą ir 

turtina jį metodinėmis priemonėmis.  

167. Mokyklos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatytų gaisrinės saugos taisyklių.  

168. Darbo dienos pabaigoje mokytojai ir aptarnaujančio personalo darbuotojai privalo 

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

kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.  

169. Visi Mokyklos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, 

žmonių evakuacinius išėjimus, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.  

170. Už sugadintą Mokyklos turtą, technines mokymo priemones, instrumentus, 

sugadintas ar pamestas Mokyklos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai 

Mokyklai turi būti atlyginti geranoriškai, nesutikus – išieškoma per teismą.  

171. Mokyklos budėtojai kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į Mokyklą.  

172. Pradėdamas dirbti Mokykloje, darbuotojas perima visą jam skirtos patalpos turtą, 

mokymo priemones, jam skirtas patalpas savo žinion ir už tai pasirašo inventorizacijos apyraše. 

173. Darbuotojas darbo metu materialiai atsako už esamą jo klasėje/kabinete tvarką, 

turtą, mokymo priemones, instrumentus.  

174. Pagal sudarytą su Mokykla sutartį ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintus įkainius gali būti organizuojami renginiai Mokyklos salėje, kabinetuose laisvu nuo 

pamokų metu. 
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175. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 

dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl 

Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ atliekama Mokyklos turto metinė inventorizacija.   

 

XVIII SKYRIUS 

MOKYTOJŲ IR KITŲ MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ETIKOS NUOSTATOS 

 

176. Visi Mokyklos mokytojai bei darbuotojai savo veikloje privalo laikytis etikos 

reikalavimų ir siekti etiško ir profesionalaus elgesio su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

kolegomis ir bendruomene.  

177. Laikytis Kodekso reikalavimų – asmeninis pedagogo, siekiančio tinkamai ir 

kokybiškai atlikti savo pareigas, didinti profesijos prestižą ir pasitikėjimą šalies švietimo sistema, 

įsipareigojimas ir garbės reikalas, o jų pažeidimas užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pedagogų veiklą. 

Svarstant atsakomybę už Kodekso reikalavimų pažeidimą išnagrinėjama ir įvertinama Mokyklos 

savivaldos institucijų ir įstaigos vadovo sudarytos etikos komisijos nuomonė. 

178. Mokytojai ir kiti darbuotojai privalo būti pavyzdžiu kitiems bendruomenės nariams.  

179. Pedagogai savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais elgesio ir veiklos principais:  

179.1. pagarbos;  

179.2. teisingumo;  

179.3. žmogaus teisių pripažinimo;  

179.4. atsakomybės;  

179.5. sąžiningumo;  

179.6. atidos ir solidarumo.  

180. Mokytojai privalo: 

180.1. elgtis pagarbiai, mandagiai ir taktiškai su visais bendruomenės nariais;  

180.2. kalbėti ir rašyti taisyklinga valstybine kalba, laikytis etiketo taisyklių;  

180.3. savo elgesiu palaikyti ir saugoti profesijos prestižą Mokykloje ir už jos ribų;  

180.4. būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, lyties, religinių bei 

politinių įsitikinimų atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomeninėje, kultūrinėje veikloje; 

 180.5.sąžiningai konkuruoti su kolegomis, neslėpti informacijos skirtos visiems 

mokytojams, neeskaluoti smulkmeniškų konfliktų ir intrigų;  

180.6.  nedangstyti bendruomenės narių daromų klaidų;  

180.7. nekalbėti nepagarbiai apie nedalyvaujančio kolegos pedagoginius gebėjimus, 

asmenines savybes;  

180.8. saugoti ne tik savo, bet ir kolegų autoritetą, viešai neaptarinėti ir neviešinti 

konfidencialios informacijos apie kolegas (darbo užmokestį, karjeros ketinimus, kompetenciją, elgesį, 

aprangą, asmenines savybes);  

180.9. nesielgti nepagarbiai, familiariai su mokiniu, neaptarinėti mokinio šeimos ir jo 

asmeninių savybių su asmenimis,  tiesiogiai nesusijusiais su jo ugdymu ar iškilusios problemos 

sprendimu;               

 180.10. nevilkėti šokiruojančios, dėmesį blaškančios, netvarkingos aprangos pamokų 

metu;  

180.11. neturėti ir nevartoti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, tabako 

gaminių Mokykloje ir jos teritorijoje;  
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XIX SKYRIUS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ETIKOS NUOSTATOS 

 

181.Tėvai (globėjai) turi būti pavyzdžiu savo vaikams, jie privalo: 

181.1. elgtis pagarbiai, mandagiai ir taktiškai su visais bendruomenės nariais;  

181.2. iškilus konfliktams, juos spręsti su bendruomenės nariais konfidencialiai, aptariant 

tarpusavyje ir demokratiškai ieškant sprendimų galimybių;  

182. Už mokinio atvykimą į pamokas ir grįžimą namo - atsakingi mokinio tėvai 

(globėjai).  

183. Sergant mokiniui tėvai (globėjai) privalo informuoti mokytojus ar mokyklos 

administraciją. 

 

XX SKYRIUS 

MOKYKLOS VIDAUS DARBO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

 

184. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams stebi, analizuoja, vertina Mokyklos ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų pasiekimą.  

185. Vertindami pedagogų praktinę veiklą taiko įvairias priežiūros formas ir metodus: 

aktyviąją, teminę, visuminę, žvalgomąją, grįžtamąją, savianalizę. 

186. Mokyklos sekretorė kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokyklą lankančius 

mokinius, Mokykloje dirbančius darbuotojus 

 

XXI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

187. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 

galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Mokyklos darbuotojams. 

188. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su Taisyklėmis pasirašytinai.  

189. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto svetainėje. 

190. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, pasikeitus teisės aktams ar keičiant 

Mokyklos darbo organizavimą. Taisyklių pakeitimai  tvirtinami Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

 

__________________ 

 

 

SUDERINTA 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos  

Mokyklos darbo taryba 

2020 m. gegužės 19 d.  

Protokolo Nr. 4 

 

 

PRITARTA  

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 

Mokyklos  tarybos posėdyje 

2021 m. sausio 14 d.  

Protokolo Nr. 1 


