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PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO SKYRIAUS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau– 

skyrius) vidaus tvarkos taisyklės (toliau–Taisyklės) reglamentuoja ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

vidaus tvarką. 

2. Vidaus  tvarkos  taisyklės – tai  bendro  pobūdžio  reikalavimų  rinkinys, kuris taikomas 

visiems darbuotojams. Taisyklės nesusijusios su darbuotojo konkrečios funkcijos atlikimu. 

             3. Ikimokyklinio ugdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Prienų rajono Tarybos sprendimais, Balbieriškio 

pagrindinės mokyklos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis. 

4. Skyriaus vidaus tvarkos taisykles tvirtina direktorius, suderinęs su mokyklos taryba.  

5. Už vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai.  

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VALDYMAS. BENDRIEJI 

STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI 

 

6. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui:  

6.1. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdomąją veiklą koordinuoja bei vykdo jos priežiūrą 

mokyklos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pagal vadybinių sričių 

pasiskirstymą). 

6.2. Materialiniam aprūpinimui bei ūkiniam sektoriui vadovauja ūkvedys. Jam pavaldūs 

auklėtojo padėjėja, ūkinės dalies darbuotojai. 

         7. Įstaigos struktūra 

 7.1. Ikimokyklinio ugdymo skyrius– įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  amžiaus vaikų 

ugdymo funkcijas. 

7.2. Skyriaus organizacinę struktūrą,  pareigybių sąrašą ir aprašus  tvirtina direktorius.  



7.3. Iki mokslo metų pradžios direktorius tvirtina  įstaigos etatų sąrašą pagal Prienų r. 

savivaldybės tarybos patvirtintą grupių bei maksimalų etatų skaičių, sudaro darbuotojų tarifikacijos 

sąrašus, nustato darbo krūvį. 

7.4. Įstaigos savivaldą sudaro skyriaus tėvų komitetas, kurių atstovas deleguojamas į 

mokyklos tėvų apskritojo stalo klubą.  Gali veikti kitos savivaldos institucijos. Savivaldos 

institucijų darbo reglamentą tvirtina įstaigos direktorius. 

7.5. Skyriaus bendruomenės nariai gali burtis ir įteisinti visuomenines nepolitines ir 

profesines organizacijas, metodines grupes. 

8. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos organizavimas 

8.1. Už ugdomosios veiklos organizavimo bei pedagoginės veiklos priežiūrą atsako 

direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui, už materialinių vertybių įsigijimą ir saugojimą, 

pastato remontą, renovaciją atsako ūkvedys, už vaikų sveikatą ir saugumą, vaikų maitinimą ir 

sanitarinį-higieninį patalpų stovį atsako sveikatos biuro specialistas, už finansinę veiklą atsako 

buhalteris. 

8.2. Už ugdomosios veiklos organizavimą, drausmę ir vaikų saugumą, tėvų informavimą, 

bendradarbiavimą su tėvais atsako grupės auklėtojos. 

8.3. Buhalterio, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, meninio ugdymo pedagogo, logopedo, 

auklėtojo padėjėjo funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu 

patvirtinti pareiginiai nuostatai, darbo saugos ir sveikatos instrukcijos, ugdymo programos, planai. 

8.4. Darbuotojų komandiruočių, stažuočių, atostogų ar ligos metu pavaduoja ir nustatytas 

funkcijas vykdo pagal pareiginius nuostatus numatytas asmuo arba kiti direktoriaus paskirti 

asmenys. Pavadavimas turi būti įformintas direktoriaus įsakymu. 

9. Dokumentų suderinimas ir pasirašymas  

9.1.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

9.1.1. suderina pasirašytinai auklėtojų, meninio ugdymo pedagogo, švietimo pagalbos 

specialistų ugdomosios veiklos dokumentus (ilgalaikį metinį ugdomosios veiklos planą, 

ugdomosios metinės veiklos įsivertinimą). 

9.2. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai: 

9. 2. 1. visi grupėje dirbantys auklėtojai pasirašo mėnesio vaikų lankomumo ataskaitą, 

(pagal elektroninio dienyno suformuotą ataskaitą.) 

9. 3. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginiai darbuotojai: 

9.3.1. pasirašo už aprašytus auklėtinių ugdymosi, vertinimo pasiekimus. (pagal skyriaus 

ikimokyklinio ugdymo programos tvarką). 

9.3.2. visus dokumentus auklėtojos ir kiti pedagoginiai darbuotojai ruošia tik kompiuteriu, 

laikantis lietuvių kalbos kultūros ir raštvedybos reikalavimų. 



9.4. Finansinio pobūdžio dokumentus pasirašo mokyklos direktorius, o jam nesant gali 

pasirašyti tik parašo teisę turintis direktoriaus pavaduotojas ir buhalteris. 

10. Vadovo nurodymų ir sprendimų vykdymas 

10.1. Nurodymus ar sprendimus mokyklos direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, 

kitokia rašytine ar žodine forma. 

10.2. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas 

yra asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą. 

10.3. Atlikus  užduot į,  visi  rezoliucijoje  nurodyti asmenys  turi  susipažinti  su vykdymo 

rezultatais. 

10.4. Rezoliucijoje  išvardytų asmenų vengimas vykdyti  nurodymus  laikomas tarnybiniu 

(drausminiu) nusižengimu, ir apie tai at sakingas vykdytojas privalo informuoti įstaigos vadovą. 

 

III. VAIKŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ  ĮSTAIGOS, 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

 

11. Ikimokyklinio ugdymo skyrius pagal ugdymo turinį yra bendrosios paskirties 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje komplektuojamos vaikų nuo 1, 5 iki 6 metų  grupės.  

12.  Į skyrių,    tėvams  pageidaujant,  vaikai  priimami  ir  išbraukiami  direktoriaus 

įsakymu, pagal mokyklos savininko nustatytą tvarką. 

                13. Vaikai priimami tėvams pateikus prašymą, gimimo liudijimo kopiją ir dokumentus, 

kurie numatyti Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo 

ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius apraše. 

13.1. Mokslo metų eigoje  atvykusių bei mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo  15 dienos) 

skyrių lankančių  auklėtinių tėvai privalo pateikti  Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr.027-1/a). 

 13.1.1. Nuo 2016 m. sausio 1 dienos jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas 

nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos 

Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant 

skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.  

              14. Visi atvykę ir išvykę ugdytiniai yra registruojami ,,Tėvų prašymų dėl vaiko priėmimo į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes 

registracijos žurnale“. 

15. Grupės formuojamos iš įvairaus amžiaus vaikų. Grupės komplektuojamos kasmet iki 

rugsėjo 1 d., esant laisvoms vietoms vaikų priėmimas vyksta visus mokslo metus. 

16. Specialiųjų  ugdymosi  poreikių turintys vaikai integruojami į grupę, pateikus PPT 

išvadą apie vaiko raidos būklę. 



IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR 

ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

 

17. Darbuotojai į darbą priimami, perkeliami į kitas pareigas, atleidžiami iš pareigų 

mokyklos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais 

norminiais teisės aktais. 

18. Įstaigos direktoriaus pavaduotojai, auklėtojai ir buhalteris į darbą priimami konkursiniu 

būdu. Konkurso sąlygas ir vertinimo kriterijus parengia direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

 19. Su kiekvienu priimtu darbuotoju sudaroma darbo sutartis.  

          20. Darbo sutartis gali būti pakeista, papildyta  arba nutraukta tik įstatymų nustatyta 

tvarka ir pagrindais, įvardintais Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

          21. Kiekvienam priimtam darbuotojui suformuojama asmens byla: asmens kortelė, 

gyvenimo  aprašymas  (CV), asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija, išsilavinimo  

dokumentų kopijos, kvalifikacinės  kategorijos  suteikimo  pažymėjimo kopija, duomenys apie 

darbo stažą.  

22. Priėmus  dirbti,  darbuotojui  pageidaujant,  išduodamas  darbo pažymėjimas.  

23. Priėmus dirbti, darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su šiomis taisyklėmis, 

mokyklos nuostatais, pareigybės aprašu, priešgaisrinės saugos instrukcijomis ir darbuotojo saugos ir 

sveikatos darbe instrukcijomis. 

   24. Naujai priimto darbuotojo periodinį darbo saugos ir sveikatos darbo vietoje 

instruktažus veda ūkvedys. 

 25. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti 

dokumentus, materialines vertybes perduoda asmeniui, užimančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – 

direktoriaus paskirtam asmeniui. 

 26. Nutraukus darbo sutartį materialiai atsakingas darbuotojas jo žinioje esančias 

materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktą asmeniui, užimančiam jo pareigas, 

o jei tokio nėra–direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo – priėmimo aktus tvirtina įstaigos 

direktorius. 

 

V. DARBO LAIKAS  

 

27. Ikimokyklinio  ugdymo  skyriuje  nustatyta 5 dienų darbo  savaitė. Darbo  laikas 

nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 ,,Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir 

savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“. 



28. Nedarbo dienos–šeštadienis ir sekmadienis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

numatytos švenčių dienos, darbuotojų asmeninės (apmokamos ir neapmokamos) atostogos. 

29. Darbas skyriuje pradedamas 7.00 val. ir baigiamas 17.30 val. Įstaigos darbo trukmė–10,5 

val. 

30. Ūkvedžiui, auklėtojų padėjėjui, nustatyta 40 valandų (už vieną etatą) trukmės 5 darbo 

dienų savaitė ir 2 poilsio dienos. 

31. Grupių auklėtojams nustatyta 36 darbo valandų (už vieną etatą) 5 darbo dienų savaitė ir 

2 poilsio dienos. 33 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 3 valandos metodinei veiklai 

(nekontaktinės valandos). 

32. Logopedas(švietimo pagalbos specialistas) ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikus, 

suderinęs su grupės auklėtoja, logopedinėms pratyboms, švietimo pagalbos teikimui pasiima pagal 

patvirtintą grafiką. Užsiėmimui pasibaigus vaikus atveda į grupę, informuoja auklėtoją. 

33. Meninio ugdymo pedagogui nustatyta darbo valandų (už 0,25 etato) 5 darbo dienų 

savaitė ir 2 poilsio dienos. 

34. Nekontaktinės valandos privalo būti nurodytos darbo grafike. 

35. Nekontaktinių  valandų metu darbuotojas turi būti darbo vietoje. Jei darbuotojas 

nekontaktinių  valandų metu planuoja atlikti darbus ne įstaigoje, jis privalo informuoti direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui nurodydamas, kokią veiklą ir kur jis atliks. 

36. Nekontaktinės valandos gali būti naudojamos šiai veiklai: 

36.1.  ugdomosios veiklos planavimui ir kitos dokumentacijos tvarkymui;  

36.2.ugdymo(si) priemonių gamybai, įsigijimui ir atnaujinimui;  

36.3. pasirengimui atvirai metodinei veiklai (įstaigoje, miestelyje);  

36.4. grupės ir įstaigos informacinių stendų tvarkymui;  

36.5. vaikų pasiekimų vertinimui ir analizei (elektroninio dienyno pildymui);  

36.6. dalyvavimui rengiant įstaigos strateginį planą, metinę programą, mokslo metų  

ugdymo planą ir  individualias ugdymo  programas; 

36.7. edukacinių naujovių apžvalgai, apibendrinimui;  

36.8. publikacijų, pranešimų ir rekomendacijų rengimui;  

36.9. pasirengimui   konferencijoms,   kvalifikaciniams   seminarams   (reikiamos metodinės  

literatūros, mokslinių publikacijų paieškai, praktinės veiklos apibendrinimui, informacijos 

sisteminimui, redagavimui, apipavidalinimui); 

36.10.  pasirengimui gerosios patirties žodinei sklaidai (informacinių valandėlių metu, 

probleminių diskusijų metu); 

36.11. pasirengimui edukaciniams-kultūriniams renginiams (scenarijų ir konspektų kūrimui, 

priemonių parengimui ir kt.); 



36.12.   renginių organizavimui;  

36.13. įstaigos patalpų puošybai švenčių, renginių metu;  

36.14. tiriamosios  analitinės  veiklos  organizavimui  ir  vykdymui,  vidaus  įsivertinimo 

atlikimui; 

36.15. dalyvavimui kitų pedagogų organizuojamoje metodinėje veikloje;  

36.16. savišvietai  ir  savianalizei-  ugdomosios  veiklos  įsivertinimui  mokslo  metų 

pabaigoje.  

           36.17. projektų rengimui ir dalyvavimui projektinėje veikloje;  

           36.18.  dalyvavimui tarybų, komisijų bei darbo grupių veikloje.  

36.19.  kitai tikslingai veiklai.  

37. Mokyklos  direktoriaus  įsakymu,  darbuotojui  sutikus pasirašytinai,  gali  būti pavesta  

atlikti  pareigybės  aprašyme  nenurodytas funkcijas,  atsiradusias  dėl nesančio laikinai  darbuotojo. 

38. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas  sutrumpinamas viena valanda išskyrus 

sutrumpintą darbo laiką dirbantiems darbuotojams. 

            39. Darbuotojų, kurių grafikai yra pastovūs, darbo grafikas sudaromas visiems mokslo 

metams ir jis yra skelbiami viešai – informacinėse lentose. 

             40. Pedagoginio personalo darbo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Darbo grafikai yra derinami su darbuotojų atstovais (darbo taryba) ir tvirtinami įstaigos 

direktoriaus. 

41. Darbuotojas, negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti į darbą, apie tai 

nedelsdamas turi informuoti įstaigos vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu 

darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti 

asmenys. 

42. Darbuotojai, palikdami įstaigą darbo tikslais, turi apie tai informuoti įstaigos direktorių 

ir nurodyti išvykimo tikslą ir trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais (asmeniniais) darbuotojas 

turi gauti direktoriaus sutikimą. 

43. Sergantis darbuotojas, apie gautą nedarbingumo pažymėjimą, privalo informuoti 

įstaigos direktorių tą pačią dieną, kai gauna pažymėjimą.  

44. Neatvykimas  į darbą be  pateisinamos  ar  rimtos  priežasties,  savavališkas darbuotojų 

pasikeitimas pamainomis arba vienas kito išleidimas be administracijos leidimo, laikomas darbo 

drausmės pažeidimu. 

45. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo bus laikomas tokiu tik tada, jei 

darbuotojas namo ar į darbą vyko įprastu maršrutu nuo jo nenukrypstant. 

46. Darbuotojo faktiškai dirbtas darbo laikas žymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 ,,Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir 



jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose kiekvieną 

dieną. Už duomenų teisingumą atsako žiniaraštį užpildęs ir pasirašęs asmuo. 

47. Darbuotojas, netekęs darbingumo apie tai turi pranešti mokyklos direktoriui, 

pateikdamas Neįgaliojo pažymėjimą bei Išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. 

48. Mokyklos direktorius turi užtikrinti, kad neįgalusis darbuotojas dirbtų tokios trukmės ir 

tokio pobūdžio darbą, koks yra nurodytas Išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. 

49. Darbuotojas, kuris pagal Išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų nurodytus reikalavimus 

negali dirbti sutarto darbo, nes tai pavojinga jo sveikatai arba jo darbas gali būti pavojingas kitiems, 

jo sutikimu turi būti perkeltas į jo sveikatą ir, esant galimybei, kvalifikaciją atitinkantį darbą. 

50. Jeigu darbuotojas nesutinka būti perkeltas į siūlomą darbą arba mokykloje nėra darbo, į 

kurį jis galėtų būti perkeltas, mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta 

tvarka atleidžia darbuotoją iš darbo. 

 

VI. POILSIO LAIKAS 

 

51. Darbuotojams poilsio laikas, kasmetinių ir kitų atostogų suteikimo tvarka nustatyta 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

52. Administracijos darbuotojams ir darbuotojams, dirbantiems ne grupėse 30 minučių 

pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama praėjus pusei darbo dienos. Ši pertrauka neįskaitoma į 

darbo laiką. Darbuotojas pertrauką pavalgyti ir pailsėti naudoja savo nuožiūra, t.y. jos metu 

neprivalo vykdyti vadovų nurodymų, atlikti savo tiesioginio darbo, turi teisę palikti darbo vietą. 

53. Grupėse dirbantiems darbuotojams laikas pavalgyti skiriamas vaikų pietų maitinimosi 

metu pagal grupės dienos režimą. 

54. Darbuotojams, kurie dėl darbo specifikos negali palikti darbo vietos suteikiama 

galimybė pavalgyti darbo metu. 

55. Darbuotojui nepertraukiamai dirbti su kompiuteriu galima ne daugiau kaip 1 val. 

Dirbant 8 val. per dieną, po vienos darbo valandos turi būti daromos 5–10 min. trukmės pertraukos. 

56. Kassavaitinis poilsio laikas: poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.  

57. Kasmetinis poilsio laikas – švenčių dienos, atostogos.  

58. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. 

59. Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams ne 

vėliau, kai iki einamųjų metų balandžio 15 dienos ir skelbiamas viešai. 

60. Nemokamos atostogos darbuotojams gali būti suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka ir tik tuo atveju, jei tai netrukdo normaliam įstaigos veiklos 

funkcionavimui. 



VII. DARBO UŽMOKESTIS 

 

61. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio tvarką ir sąlygos 

reglamentuoja Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai aktai, kiti teisiniai 

dokumentai. 

62. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (6 ir 20 mėnesio 

dieną), užmokestį pervedant į asmeninę darbuotojo sąskaitą banke. 

63. Buhalteris kiekvieną mėnesį išduoda darbuotojams atsiskaitymo lapelius apie išmokėtą 

mėnesio darbo užmokestį. Informacija apie darbuotojo gaunamą darbo užmokestį yra konfidenciali, 

todėl atsiskaitymo lapeliai turi būti atiduodama asmeniškai kiekvienam darbuotojui. 

 

VIII. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TVARKA 

64. Ikimokyklinio ugdymo skyrius ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis LR 

Švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Pedagoginis darbas vykdomas vadovaujantis 

ikimokyklinio ugdymo programa. 

65. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdymas organizuojamas  vaikams, kurių  amžius  

1,5–6 m. 

66. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus dienotvarkė yra tokia: 

7.00 – 8.30 Vaikų priėmimas. 

8.30 – 9.00  Pusryčiavimas. 

9.00 – 10.30 Organizuota ugdomoji grupės veikla. Žaidimai.  

10.30- 11.30 Žaidimai lauke. 

11.30-  12.00 Rengimasis pietauti. 

12.00- 12.30 Pietūs. 

12.30- 15.00 Poilsio ir ramybės metas. 

15.00- 15.30 Kėlimasis ir tvarkymasis 

15.30- 16.00 Organizuota ugdomoji grupės veikla.Žaidimai. 

16.00- 16.30 Vakarienė 

16.30- 17.00 Pasivaikščiojimas lauke. Žaidimai 

17.00- 17.30 Vaikų išleidimas namo. 

67. Ugdomoji veikla organizuojama 2 kartus per dieną: iš ryto ir po pietų. 

68. Muzikinis ugdymas organizuojamas grupėje pagal sudarytą grafiką. Užsiėmimo metu 

dirba ir grupės auklėtoja. 



69. Fizinės veiklos  užsiėmimai vyksta pagal sudarytą grafiką. Auklėtojos, vesdamos kūno 

kultūros valandėles, privalo vilkėti sportinę aprangą, vaikai turi irgi būti su atitinkama apranga. 

70. Aktyvi fizinė veikla turi būti organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir 

sveikatos būklę. 

71. Kasdien 2 kartus per dieną šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Žiemos 

metu – esant ne žemesnei kaip minus 12ºC temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/sek.) arba 

ne žemesnei kaip minus 8ºC temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/sek). 

72. Savo darbą auklėtojos ir kiti pedagoginiai darbuotojai organizuoja pagal ilgalaikį 

teminį ugdomosios veiklos planą. Jį pateikia elektroninėje laikmenoje kiekvienais mokslo metais iki 

rugsėjo 15 dienos suderinti direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir tvirtinti mokyklos direktoriui. 

Savaitės ugdomoji  veikla  fiksuojama elektroniniame dienyne. 

73. Pedagogai ugdomąją veiklą planuoja vadovaudamiesi metiniu įstaigos bei 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos planu, skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa. 

74. Ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojos ir kiti pedagoginiai darbuotojai ateinančios 

savaitės ugdomosios veiklos planą privalo elektroniniame dienyne pateikti iki einamosios savaitės 

penktadienio darbo pabaigos. Savaitės ugdomosios veiklos refleksiją privalo aprašyti 

elektroniniame dienyne iki einamosios savaitės penktadienio darbo pabaigos. 

75. Elektroninis dienynas pildomas vadovaujantis elektroninio dienyno pildymo 

instrukcijomis, nuostatais ir direktoriaus nurodymais. 

76. Auklėtojos ir kiti pedagoginiai darbuotojai privalo iš vakaro pasiruošti kitos dienos 

darbui. Detalųjį dienos ugdomosios veiklos planą pedagogai ruošia individualiai. 

77. Seminarai, konferencijos, šventės ir kiti renginiai organizuojami pagal patvirtintą 

įstaigos mokslo metų veiklos planą. 

78. Už renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis ar svečius yra 

atsakingas renginį organizuojantis skyriaus darbuotojas, gavęs rašytinį direktoriaus leidimą. Šie 

renginiai nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais, o priskiriami prie metodinės (nekontaktinės) 

veiklos. 

79. Išvykti už darželio teritorijos ribų auklėtoja su ugdytiniais gali: gavusi raštišką tėvų 

sutikimą, direktoriaus įsakymą išvykti ir supažindinusi su saugumo technikos taisyklėmis ekskursijų 

metu.  

80. Auklėtojos atsako už  vaikų saugumą įstaigoje ir už jos ribų viso buvimo skyriuje metu. 

81. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną dirbanti auklėtoja  iki darbo pabaigos 

pateikia direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui vaikų pažymas, registruotas 

elektroninio dienyno dalyje „N pateisinimas“, pateisinančias vaikų nelankymą bei suteikiančias 

mokesčio lengvatas. Mėnesio lankomumo ataskaitoje pasirašo visi grupėje dirbantys auklėtojai. 



Direktorius arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui gavęs pažymas, patikrina ir kartu su nelankymą 

pateisinančiais dokumentais pateikia mokyklos buhalterijai. 

82. Už vaikų lankomumo apskaitos tikslingumą atsako grupės auklėtojos. Vaikų dienos 

lankomumą elektroniniame dienyne auklėtoja fiksuoja iki darbo dienos pabaigos.(Rytinėje 

pamainoje dirbanti auklėtoja). 

83. Draudžiama vaikų lankomumo tabelį taisyti užklijuojant arba užtušuoti, daryti 

prierašus pieštuku ar rašyti kitokius ženklus, kurie nenurodyti vaikų lankomumo tabelio 

sutartiniuose žymėjimuose.  

 

                              IX. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 
 
 

84. Mokyklos darbuotojai privalo periodiškai tikrintis sveikatą.  Išvados  apie tinkamumą 

dirbti fiksuojamos medicinos knygelėje (forma Nr. 048/a). 

85. Pedagoginis personalas  kas  3 metai  privalo  išklausyti pirmosios medicininės 

pagalbos  teikimo  kursus,  visi  darbuotojai kas 2 metai –  higienos  įgūdžių kursus ir  gauti tai 

liudijantį pažymėjimą. 

86. Draudžiama palikti vaikus be priežiūros, pažeisti numatytą grupės vaikų dienos ritmą,  

priimti  vaikus  į grupę ir  išleisti  vaikus į namus  su pašaliniais suaugusiais asmenimis, neturinčiais  

raštiško  vaiko abiejų tėvų prašymo/leidimo, patvirtinto mokyklos direktoriaus įsakymu, taip pat su 

neblaiviais asmenimis. Vaikai į skyrių atvedami iki 9.00 val. Nespėjus nurodytu laiku 

informuojama grupės auklėtoja. 

87. Įstaigos darbuotojai privalo nedelsiant informuoti vaiko tėvus, direktorių arba 

pavaduotoją ugdymui apie vaiko traumas ir ūmius sveikatos sutrikimus, įvykusius vaiko buvimo 

įstaigoje metu. Susirgęs vaikas iki tėvų atvykimo yra izoliuojamas. 

88. Traumų ir sunkių susirgimų atvejais kviečiama greitoji pagalba, informuojami vaiko 

tėvai ir mokyklos administracija. 

89. Vaiko tėvai ar teisėti vaiko atstovai apie vaikų traumas ir ūmius sveikatos sutrikimus, 

įvykusius vaiko buvimo įstaigoje metu, informuojami individualiai. Tėvus informuoti turi tas 

pedagogas, kurio darbo metu įvyko nelaimingas atsitikimas. 

90. Po ligos vaikas priimamas   į  įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo  ( F094/ 

a) pažymą. Pažymą tą pačią dieną auklėtoja  fiksuoja elektroninio dienyno dalyje ,,Atleidimo 

dokumentai“ bei  įveda  į elektroninį dienyną (N pateisinimas). 

91. Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymius 

(karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti , yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip 

pat turinčių utėlių ar glindų. Tėvams negalima atnešti, o auklėtojoms bei auklėtojos padėjėjai 



priimti  vaistų. 

92. Grupės auklėtoja kiekvieną dieną  turi pasidomėti vaiko sveikata ir švara. 

93. Adaptacijos laikotarpiu 2 savaites tėvams leidžiama pabūti su vaiku grupėje. 

94. Siekiant, kad įstaiga turėtų gerą įvaizdį, joje turi būti užtikrinta darbo drausmė, atidus 

dėmesys bendruomenės nariams ir pavyzdinė elgesio kultūra. 

95. Kiekvienoje darbo vietoje (grupėje, kabinetuose, pagalbinėse patalpose) turi būti švaru 

ir tvarkinga. 

96. Kiekvienas darbuotojas privalo imtis priemonių, įgalinančių skubiai pašalinti priežastis 

ir sąlygas, kurios kliudo normaliam darbui arba jį apsunkina, nedelsiant pranešti administracijai apie 

atsiradusias kliūtis, pavojus, jeigu darbuotojas pats negali jų pašalinti. 

97. Darbuotojai privalo užtikrinti ramų vaikų miega, vengti nereikalingo triukšmo 

patalpose. 

98. Įstaigos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

neleidžiama rūkyti. 

99. Visi darbuotojai privalo laikytis darbo saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais jie 

supažindinami prieš pradėdami dirbti.  

100. Mokyklos telefonu, elektroniniais ryšiais, pro gramine įranga, kanceliarinėmis ir 

kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 

101. Darbuotojams  draudžiama  leisti pašaliniams  asmenims naudotis  įstaigos 

elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.  

102. Darbuotojai  privalo  racionaliai  ir  taupiai  naudoti  darbo  priemones,  elektros 

energiją ir kitus materialinius įstaigos išteklius. 

103. Darbuotojams  draudžiama  darbo  laiku  užsirakinti  darbo  patalpose,  grupėse, 

kabinetuose.  Draudžiama  perduoti  raktus  kabinete, grupėje  nedirbantiems  asmenims.  Įstaigos 

darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje kiti asmenys būtų tik darbuotojui esant.  

104. Raktai nuo visų patalpų išskyrus sandėlius ir administracines patalpas paliekami 

raktams skirtoje vietoje. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai 

daryti nurodo direktorius ar direktoriaus pavaduotojai. Vienas komplektas raktų (atsarginis) nuo 

visų patalpų turi būti pas ūkvedį. 

105.  Draudžiama įstaigos durų raktus išnešti iš  įstaigos teritorijos.  

106. Visos įstaigos lauko durys nuo 9.00 val. iki 15.30 val. yra užrakinamos. Už grupių 

lauko durų užrakinimą yra atsakingi grupės darbuotojai (auklėtojas ir auklėtojo padėjėjas).  

              107. Pašaliniams asmenims, darbuotoj ų mokyklinio amžiaus vaikams ir kitiems šeimos 

nariams, būti grupės ar kitose skyriaus patalpose draudžiama. 

108. Pašalinių asmenų patekimas į įstaigą nuo 9.00 val. iki 15.30 val. yra reglamentuotas 



Balbieriškio pagrindinės mokyklos Pašalinių asmenų lankymosi tvarkoje. 

109. Skyriaus darbuotojai turi teisę darbo dienomis būti patalpose nuo 7.00 iki 17.30. 

Patekti į patalpas poilsio dienoms galima tik suderinus su direktoriumi. 

110. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo 

narkotinių ir toksinių medžiagų. 

111. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių daiktų (pvz. rankinių), maisto produktų ir 

gėrimų matomoje vietoje ir vartoti maisto produktus ar gėrimus kitų asmenų aptarnavimo metu. 

112. Grupėje dirbantiems darbuotojams draudžiama valgyti, gerti kavą (arbatą)  tiesioginio 

darbo su vaikais metu. 

113. Grupėje dirbantiems darbuotojams, tiesioginio darbo su vaiku metu, draudžiama 

užsiimti darbais, kurie tiesiogiai nesusiję su ugdomąja veikla (mezgimas, nėrimas ir kt.). Visi 

darbai, kurie nesusiję su ugdomąja veikla, bet susiję su grupės aplinkos gerinimu, turi būti atliekami 

nekontaktinių  valandų metu. 

114.  Skyriuje draudžiama bet kokia prekyba.  

115.  Darbuotojas, išeidamas iš kabineto ar grupės paskutinis, privalo užsukti vandens  

sklendes, išjungti elektrą, uždaryti langus ir užrakinti duris bei uždaryti kiemo vartus. 

 

X. DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI. 

NUOBAUDOS UŽ DARBO DRAUSM ĖS PAŽEIDIMUS 

 

 116. Darbo drausmės pažeidimai: 

 116.1. tiesioginių pareigų ir darbo užduočių neatlikimas, nerūpestingas savo pareigų 

atlikimas arba jų atlikimas nekokybiškai ir ne laiku; 

116.2.  neatėjimas į darbą dėl nepateisinamos priežasties;  

116.3. fizinės ir psichinės bausmės vaikams taikymas;  

116.4. pavėlavimas (iš ėjimas) iš darbo be administracijos leidimo;  

116.5. alkoholinių,  toksinių bei  narkotinių medžiagų,  kvaišalų laikymas  ir  jų 

naudojimas darbo metu; 

116.6. sąmoningas įstaigos turto gadinimas;  

116.7. įstaigos turto vagystė, svetimo turto vagystė įstaigoje;  

116.8. darbų saugos ir priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos taisyklių nesilaikymas;  

116.9. darbo higienos reikalavimų nesilaikymas, netvarka darbo vietoje;  

116.10. dokumentų, duomenų klastojimas;  

116.11. instrukcijų, standartų, būtinų procedūrų, reikalingų teisingam darbo atlikimui  

atitinkamose darbo vietose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis; 



116.12. atsisakymas  tikrintis  sveikatą,  kai  tokie  patikrinimai  darbuotojui  yra 

privalomi; 

116.13.  necenzūrinių žodžių vartojimas įstaigoje – vaikų, svečių, partnerių, darbuotojų 

akivaizdoje; 

116.14. įstaigos bendruomenės narių (vaikų, tėvų ir darbuotojų) įžeidinėjimas, žeminimas, 

apkalbėjimas, šmeižto skleidimas; 

116.15. interviu žiniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo atstovui) apie įstaigos veiklą be 

mokyklos direktoriaus sutikimo; 

116.16. neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai 

pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 

116.17. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymus, kitus norminius teisės aktus, vidaus ir 

darbo tvarkos taisykles, ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis; 

116.18. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar vidaus ir 

darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos 

teikimas; 

116.19. darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių 

medžiagų, kvaišalų; 

116.20. šių vidaus tvarkos taisyklių ir pareigybės aprašo  nesilaikymas. 

         117. Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles taikoma drausminė atsakomybė.  

         118. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas. 

 

XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ 

APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYM Ų IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ 

PRIĖMIMAS 

 

119. Visuomenės informavimu apie skyriaus veiklą ir jo įvaizdžio formavimu rūpinasi 

direktorius. Jis atsakingas už informacijos teikimą žiniasklaidai, steigėjui, veiklos aprašo skelbimą 

internete. 

120. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedys, sveikatos priežiūros specialistas, logopedas, meninio ugdymo pedagogas. 

121. Skyriaus darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti 

mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei 

darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą mokyklos darbuotoją, kuris 

gali padėti išspręsti problemą. 



122. Bendrauti su žiniasklaidos atstovais, pateikiant informaciją apie įstaigos darbą, 

darbuotojas gali tik turėdamas direktoriaus įgaliojimą, iš anksto suderinęs laiką, apie atvykimą 

informavęs įstaigos administraciją. 

 

XII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

 

123. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga turi pasižymėti dalykišku 

stiliumi, tvarkinga, patogi dirbti su vaikais.  

124. Skyriaus darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, 

nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba 

jos reprezentavimu, gali dėvėti laisvo stiliaus aprangą, tačiau tokią, kuri neiššauktų vaikų, 

darbuotojų ir tėvų neigiamos reakcijos. 

125. Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone darbuotojo apranga ir 

išvaizda neatitinka šių Taisyklių 125 ir 126 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje 

rengtis ir tvarkytis tinkamai. 

 

XII. ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

 126. Įstaigos darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba, todėl 

darbuotojai privalo kultūringai elgtis ne tik įstaigoje, bet ir viešose vietose. 

127. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti ne cenzūrinius žodžius ir posakius.  

128.  Darbe turi būti vengiama triukšmo, nereikalingų konfliktų ir palaikoma dalykinė  

atmosfera. Darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis. 

 129. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir 

orumą turinio informaciją darbo vietoje. 

  130. Darbuotojai, bendraujantys su tėvais, vaikais, bendruomenės nariais, visuomenės 

atstovais privalo laikytis profesinės etikos normų, konfidencialumo, tarnybinių paslapčių. Įstaigos 

informacija negali būti naudojama asmeninei naudai. 

131. Bendraujant su vadovais, tarpusavyje darbuotojai turi laikytis subordinacijos principo, 

etiketo normų. 

 

XIV. DOKUMENTŲ TVARKYMAS 

 

132. Ikimokyklinio   ugdymo   skyriaus   dokumentai   ir   raštvedyba   tvarkoma 

vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka, pagal 



kiekvienais metais patvirtintą mokyklos metinį dokumentacijos planą. 

133. Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už įstaigos dokumentacijos plane jam priskirtų 

bylų tvarkymą. 

134. Visi įstaigoje esantys dokumentai yra segami į bylas, kurios metų pabaigoje yra 

perduodamos į archyvą. 

135. Pasibaigus dokumentų saugojimo laikotarpiui, jie yra naikinami. 

 

XV. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

136.  Darbuotojui,  pažeidusiam  šias  Taisykles,  taikoma  tarnybinė ar  drausminė 

nuobauda. 

137. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas. 

 

XVI. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)ATSAKOMYBĖ, DALYVAVIMAS 

UGDOMOJOJE VEIKLOJE 

 

138. Vaikai į grupę turi būti atvedami švarūs, tvarkingai aprengti pagal metų laiką, 

trumpais, apkarpytais nagais. 

139. Vaikams turi būti kiekvieną dieną pakankamai įdėta drabužių pakeitimui bei 

sauskelnių miegui. 

140. Į grupę draudžiama  atsinešti nereikalingų daiktų, nesusijusių su ugdymu.  

141. Vaiko, nelankiusio  grupės visą mėnesį tėvai privalo informuoti grupės auklėtoją  

apie nelankymo priežastis bei pateikti nelankymą pateisinančias pažymas. 

142. Gydytojo pažyma pateikiama ne vėliau kaip už einamąjį mėnesį iki mėnesio 

paskutinės darbo dienos 1200 val. Laiku nepateikus pažymos nelankytos dienos apmokestinamos 

(laikomos nepateisintomis). 

143. Vaikui, nelankiusiam grupės 3 mėnesius gali būti svarstomos nelankymo priežastys, 

dalyvaujant tėvams, administracijai. 

144. Tėvai  (globėjai, rūpintojai ) dalyvauja ugdomojoje veikloje tik gavę raštišką įstaigos 

vadovo sutikimą. 

145. Įeidami į grupę tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti ne grupėje dirbantys asmenys 

viršutinius rūbus turi palikti rūbinėje, avėti vidaus patalpoms skirtą avalynę. 

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 



 

146. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.  

147. Taisyklės  gali  būti  keičiamos,  papildomos  keičiantis  įstatymams,  keičiant  

ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos  organizavimą ar jį reorganizuojant. 

148. Šių Taisyklių laikymasis yra viena darbo drausmės sudėtinių dalių.  

149. Su šiomis Taisyklėmis  ir  jų pakeitimais  visi ikimokyklinio  ugdymo  skyriaus  

darbuotojai ir tėvai turi būti supažindinami pasirašytinai. Jos skelbiamos įstaigos internetiniame 

tinklalapyje. 

PRITARTA:  

2016–01–28 d. MOKYKLOS TARYBOS posėdžio protokolo Nr. 1 nutarimu. 

 

 

Susipažinau  ir sutinku : 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Parašas 

   

   

 

 


