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BALSIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

 

 Balsių pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles sudaro: 

1. Bendrosios nuostatos. 

2. Darbuotojų priėmimo ir atleidimo tvarka. 

3. Personalo darbo tvarka. 

4. Darbuotojų skatinimas ir drausminės nuobaudos. 

5. Ugdymo organizavimas. 

6. Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka. 

7. Mokinių elgesio taisyklės. 

8. Moksleivių maitinimo tvarka. 

9. Sveikatos prieţiūros tvarka. 

10. Naudojimosi mokyklos turtu tvarka. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės – mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis 

dokumentas. 

2. Taisyklės reglamentuoja nuostatais nedetalizuotas mokyklos veiklos sritis. 

3. Mokykla savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos 

nuostatais. 

4. Ugdymo procese mokykla vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais 

ugdymo planais, Bendrosiomis programomis. 

5. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidţia mokyklos steigėjas. 

 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA 

 

6. Darbuotojus priima ir atleidţia mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

Darbo Kodekso nustatyta tvarka. 

7. Priimamas į darbą asmuo pateikia išsilavinimo dokumentą, socialinio draudimo paţymėjimą, 

sveikatos patikrinimo dokumentą, pasą. 

8. Priimami į darbą asmenys įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos 

darbą, paklusdami mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėms. 

9. Mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) gali keistis dėl objektyvių prieţasčių 

(pakitus klasių komplektų skaičiui, ugdymo planui arba abipusiu mokytojo ir mokyklos vadovo 

susitarimu (raštu). 

10. Priimtas į darbą darbuotojas pasirašo darbo sutartį, susipaţįsta su vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis ir pareigybės aprašu (pasirašant), išklauso darbo saugos instruktaţą (pasirašo), uţpildo 

darbuotojo asmens kortelę, parašo buhalterijai prašymą apie atlyginimo pravedimą į banko sąskaitą, 

neapmokestinamą pajamų dydį. 

 

III. PERSONALO DARBO TVARKA 

 

11. Mokyklos direktorė: 

11.1. Mokyklos direktorė dirba pagal Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintą savaitės 

darbo laiko grafiką. 



11.2. Mokyklos direktorės pagrindinės funkcijos, pareigos, atsakomybė  išdėstyta direktoriaus 

pareigybės aprašyme, kuris patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos. 

11.3. Mokyklos direktorė vykdo visas funkcijas, numatytas Balsių pagrindinės mokyklos 

nuostatuose. 

12. Direktorės pavaduotoja ugdymui: 

12.1. Direktorės pavaduotoja ugdymui dirba pagal kasmet direktorės  patvirtintą savaitės darbo 

laiko grafiką. 

12.2. Direktorės pavaduotojos ugdymui pagrindinės funkcijos, pareigos išdėstytos direktorės 

pavaduotojos pareigybės aprašyme. 

13. Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams: 

13.1. Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams dirba pagal kasmet direktorės  patvirtintą savaitės 

darbo laiko grafiką. 

13.2. Direktorės pavaduotojos ūkio reikalams pareigos išdėstytos direktorės pavaduotojos ūkio 

reikalams pareigybės aprašyme. 

14. Mokytojo darbą reglamentuoja mokytojo pareigybės aprašymas. 

15. Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas: 

15.1. Uţsiėmimus veda pagal metodinių grupių aprobuotą ir direktorės patvirtintą programą bei 

direktorės pavaduotojos ugdymui sudarytą tvarkaraštį. Tvarkaraštį būrelio vadovas gali keisti tik 

suderinęs su direktorės pavaduotoja ugdymui. 

15.2. Būrelio vadovui palikti mokinius vienus draudţiama. 

15.3. Būrelio nariai turi būti instruktuoti dėl saugaus elgesio uţsiėmimų metu (pasirašo būrelio 

ţurnale). 

15.4. Būrelio vadovas reikalauja, kad mokiniai elgtųsi kultūringai, saugiai, negadintų inventoriaus. 

15.5. Pasibaigus uţsiėmimui, būrelio vadovas pasirūpina, kad patalpa būtų uţrakinta, išjungia 

elektros įrenginius, uţdaro langus. 

16. Pavaduojantis mokytojas: 

16.1. Nesant dalyko mokytojo, jei įmanoma, jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

paskirtas to paties dalyko mokytojas arba kitas pedagogas, jei jo pamokos nesidubliuoja su 

pavaduojamo kolegos pamokomis. 

16.2. Pavaduoti nesantį mokytoją galima tik suderinus su administracija. 

16.3. Pavaduojantis mokytojas susipaţįsta su programos reikalavimais ir tos klasės teminiu planu. 

16.4. Pildo klasės dienyną. 

16.6. Budi mokykloje vietoje pavaduojamo kolegos. 

17. Klasės vadovo darbą reglamentuoja klasės vadovo pareigybės aprašymas. 

18.Socialinė pedagogė: 

18.1. Socialinė pedagogė dirba pagal kasmet direktorės  patvirtintą savaitės darbo laiko grafiką. 

18.2. Socialinės pedagogės pareigos išdėstytos socialinės pedagogės pareigybės aprašyme. 

19. Logopedė, spec. pedagogė: 

19.1. Logopedė, spec. pedagogė dirba pagal kasmet direktorės  patvirtintą savaitės darbo laiko 

grafiką. 

19.2. Logopedės, spec. pedagogės pareigos išdėstytos logopedės ir specialiosios pedagogės 

pareigybės aprašyme. 

20. Bibliotekininkė: 

20.1. Vadovaujasi mokyklų bibliotekų darbą reglamentuojančiais dokumentais, bibliotekininko 

pareigybės aprašymu. 

20.2. Dirba pagal kasmet direktorės  patvirtintą savaitės darbo laiko grafiką.  

21. Mokytojo padėjėjas: 

21.1. Padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems didelių ir vidutinių 

sutrikimų  specialiųjų poreikių mokiniams. 

21.2. Dirba su mokiniu ar jų grupe bendradarbiaudamas su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju 

pedagogu, logopedu, kitais specialistais. 

21.3. Padeda mokiniui (grupei)  įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti, 

paaiškina mokytojo skirtas uţduotis ir padeda jas atliekant, padeda uţrašyti mokymo medţiagą. 

21.4. Vykdo kitas pareigybės apraše nurodytas su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu susijusias 

funkcijas, vadovo pavedimus. 



22. Aptarnaujančio personalo pareigas reglamentuoja pareigybių aprašymai. 

23. Etatinių aptarnaujančio personalo darbuotojų (pavaduotojos ūkio reikalams, darbininkų) darbo 

laikas 8.00-17.00, prieššventinėmis dienomis – 8.00-16.00, pietų pertrauka 12.00-13.00. 

Virėjų darbo laikas 7.00-15.30, pietų pertrauka 13.30-14.00. 

Sargai ir kūrikai dirba pagal slenkantį grafiką. 

 

IV. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

 

24. Darbuotojus skatinti taip: 

24.1. Mokytojai skatinami  

 Ţodinėmis padėkomis po renginių, susirinkimuose analizuojant praėjusios savaitės ar kito 

laikotarpio veiklą; 

 Padėkos raštais Mokyklos dienos proga kiekvienų mokslo metų pabaigoje; 

 Mokytojų, kurie skleidė savo darbo patirtį, ruošė mokinius konkursams, olimpiadoms 

paminėjimu mokyklos laikraščio priede tėvams kiekvienų mokslo metų pabaigoje; 

 Rajono švietimo skyriaus ir savivaldybės padėkos raštais kas dveji metai; 

 Apmokant iki 70 proc. kvalifikacinių kelionių-seminarų arba ilgalaikių kursų išlaidų 

mokytojams, kurie kuria konkursinius projektus ir pritraukia lėšų arba kurie įsijungia į bent 

2-3 projektų vykdymą,  moksleivių parengimą rajoniniams konkursams, olimpiadoms, ypač 

jei ugdytiniai uţėmė prizines vietas. 

    24.2. Ūkinio personalo darbuotojai skatinami padėkos raštais.  

    24.3. Kalendorinių metų gale esant darbo uţmokesčio fondo ekonomijai 80 proc. sutaupytų lėšų 

panaudojama išmokant visiems darbuotojams vienodo dydţio išmokas. Išmokos maţinamos, jei 

darbuotojas dirbo ne visu etatu ar ne visus metus.  

     24.4. 20 proc. darbo uţmokesčio ekonomijos panaudojama atskiriems darbuotojams uţ tais 

metais atliktus papildomus darbus skatinti. Išmokų dydţiai ir skatinamieji nustatomi bendru 

mokyklos administracijos ir darbo tarybos sprendimu.  

    25. Darbuotojai baudţiami vadovaujantis DK. 

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

26. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. 

27. Pamokų laikas:  

 

Pamoka  

0 – 4 kl. 

Pamoka  

5 – 10 kl. 

I 9.00 – 9.45 I 8.10 -  8.55 

II 9.55 – 10.40 II 9.10 – 9.55 

III 10.50 – 11.35 III 10.05 – 10.50 

IV 11.55 – 12.40 IV 11.00 – 11.45 

V 12.50 – 13.35 V 11.55 – 12.40 

  VI 13.15 – 14.00 

  VII 14.10 – 14.55 

  VIII 15.05 – 15.50 

 

 

28. Mokytojų darbo laikas nenormuojamas. 

29. Pailgintos darbo dienos grupės darbo laikas kasdien nuo 13.40 val. iki 16.00 val. 

30. Pamokų trukmė 45 min., išskyrus I klasę, kur pamokos trukmė 35 min. 

31. Kiekvieną pirmadienį 1 val. skiriama ugdymo proceso analizei.  



32. Pamokas mokytojai veda pagal pamokų tvarkaraštį, o neformaliojo ugdymo uţsiėmimus pagal 

neformaliojo ugdymo uţsiėmimų tvarkaraštį. 

33. Pamokos gali būti trumpinamos dėl mokyklos renginių, ţemos oro temperatūros patalpose. 

34. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų nurodymais. 

35. Tvarką mokykloje priţiūri administracija ir budintys mokytojai. 

36. Mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis mokyklos vertinimo sistema. 

 

VI. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA 

 

37. Mokiniai priimami į mokyklą taip: 

37.1. Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad jų vaikas (-ai) mokytųsi Balsių pagrindinėje mokykloje, 

rašo prašymą direktorės vardu. 

37.2. 14-16 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką 

sutikimą. 

37.3. Asmenys, norintys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, priimami 

laikantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Nuosekliojo mokymosi 

pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos“ reikalavimų. 

37.4. Mokytis pagal priešmokyklinioo ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais 

kalendoriniais metais sueina 6 metai (atskiru atveju ir jaunesnis, jei turi 

pedagoginės_psichologinės_ tarnybos rekomendaciją). 

37.5. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais 

metais sueina 7 metai (atskiru atveju ir jaunesnis, jei turi pedagoginės_psichologinės_ tarnybos 

rekomendaciją). 

37.6. Priimant į priešmokyklinę grupę, pirmą klasę, vaiko tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją, 

sveikatos paţymėjimą. 

37.7. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, pateikę prašymą ir pradinio 

išsilavinimo paţymėjimo kopiją. 

37.8. Mokinys, nebaigęs pradinio ar pagrindinio ugdymo programos, priimant mokytis pateikia: 

pasibaigus mokslo metams – prašymą, mokymosi pasiekimų paţymėjimą; nesibaigus mokslo 

metams – prašymą ir nustatytos formos paţymą apie ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje. 

37.9. Priėmus mokinį, siunčiamas nustatytos formos pranešimas mokyklai, kurioje mokinys mokėsi. 

38. Sutarčių sudarymas: 

38.1. Priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 

įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų 

nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo 

pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymo pateikėjui, kitas segamas į mokinio 

asmens bylą. 

38.2. Uţ vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikai sutartį gali 

pasirašyti patys turėdami vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą. 

38.3. Mokymo sutartys registruojamos mokymo sutarčių registracijos knygoje. 

38.4. Priimant mokinį mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaroma nauja sutartis visam 

ugdymo programos laikotarpiui. Mokymo sutartis sudaroma rugpjūčio31 d., o su per mokslo metus 

atvykusiais mokiniais – atvykimo dieną. 

38.5. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių duomenų bazę, formuojama 

jo asmens byla. 

39. Perėjimas į kitą mokyklą: 

39.1. Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas būtų išbrauktas iš mokinių sąrašų, direktoriui 

pateikia prašymą. 

39.2. Išvykstančiam mokiniui išduodamas išeito mokslo paţymėjimas ar paţyma (vadovaujantis 

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta Mokymosi pasiekimų įteisinimo tvarka). 

39.3. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje 

mokinys tęsia mokslą, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos. 

 

VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 



40. Mokinių elgesio taisyklės nustato mokinių elgesį kelionės į mokyklą, ugdymo proceso, taip pat 

apribojimus dėl narkotinių, psichotropinių medţiagų, alkoholio vartojimo, rūkymo. 

41. Mokinių elgesio taisyklės kaip atskiras dokumentas pridedamas prie Vidaus darbo tvarkos 

taisyklių. 

 

VIII. MOKINIŲ MAITINIMO TVARKA 

 

42. Mokiniai maitinami vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro  2010 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-645 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“.  

43. Mokiniai mokyklos valgykloje maitinami šia tvarka: 

43.1. Priešm. grupės, 1- 4 klasių moksleiviai pusryčiauja prieš pamokas 8.50 – 9.00 val., 5 – 10 

klasių mokiniai pusryčiauja po I pamokos 8.55 – 9.10 val. 

43.2. Priešm. grupės, 1- 4 klasių moksleiviai pietauja po 3 pamokų 11.35 val. 

43.3. 5-10 klasių moksleiviai pietauja po 5 pamokų 12.40 val. 

43.4. Pirmadieniais ir antradieniais uţ savo pinigus valgantys moksleiviai ir mokytojai prie 

valgyklos pakabintuose lapuose uţsisako pietus kitai savaitei. 

44. Mokiniai pinigus uţ pietus įneša į mokyklos kasą iš anksto uţ ateinantį mėnesį. 

45. Uţ maisto produktų uţsakymą ir jų kokybę atsako mokyklos valgyklos vyriausioji virėja. 

 

IX. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

46. Sveikatos prieţiūrą mokykloje vykdo sveikatos prieţiūros specialistas, kurio darbą 

reglamentuoja pareigybės aprašymas. 

47. Moksleiviai prieš prasidedant mokslo metams (ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.) pasitikrina 

sveikatą. 

48. Apie mokinių sveikatos pokyčius sveikatos prieţiūros specialistas nedelsiant informuoja klasės 

vadovą, kūno kultūros mokytojus bei pateikia rekomendacijas. 

 

X. NAUDOJIMOSI MOKYKLOS TURTU TAISYKLĖS 

 

49. Mokyklos patalpomis ir kitu turtu ugdymui organizuoti mokiniai ir kiti darbuotojai 

naudojasi nemokamai. 

50. Darbuotojai, su kuriais yra sudaryta materialios atsakomybės sutartis,  asmeniškai atsako uţ 

jiems patikėtą mokyklos turtą. Nutraukdamas darbo sutartį, toks darbuotojas privalo perduoti 

mokyklos direktorės pavaduotojai ūkio reikalams materialines vertybes, uţ kurias jis buvo 

atsakingas (surašomas 

perdavimo aktas). 

51. Naudojantis mokyklos turtu, būtina laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

52. Kasmet atliekama mokyklos turto inventorizacija. 

53. Mokyklos turto naudojimo apskaitą vykdo ir priţiūri direktorės pavaduotoja ūkio reikalams. 

54. Mokyklos patalpos gali būti nuomojamos rajono savivaldybės nustatyta tvarka. 

55. Diskotekų organizavimo tvarka: 

55.1. Diskotekos mokykloje organizuojamos penktadieniais (1-2 kartus per mėnesį iki 18 val.) 

mokyklos 5-10 klasių mokiniams suderinus su mokyklos administracija. 

55.2. Diskotekoje budi du mokytojai, kurie atsako uţ tvarką ir vaikų saugumą. 

                                         _______________________________ 

 

 


