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 VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Vilniaus Užupio gimnazijos (toliau – Gimnazijos) vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau 

vadinama - Taisyklės) reglamentuoja Gimnazijos vidaus darbo tvarką, kurios tikslas - apibrėžti 

bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, mokytojų, mokyklos 

personalo, moksleivių, jų tėvų (globėjų). 

2. Darbo drausmė - tai kiekvieno darbuotojo pareiga sąžiningai dirbti pasirinktoje veiklos srityje, 

laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, laikytis darbuotojų saugos 

ir sveikatos reikalavimų, tausoti Gimnazijos turtą.  

 3. Gimnazija yra ugdymo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ji savo veiklą 

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

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

mokyklos nuostatais. 

4. Mokykla rengia strateginį veiklos planą ir metinės veiklos programą bei mokinių ugdymo planą, 

atitinkantį Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bendruosius ugdymo planus, 

vidurinio ugdymo programos aprašą. 

5. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria atviro konkurso būdu ir atleidžia mokyklos steigėjas 

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

6. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: 

6.1. Mokyklos taryba - aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti mokinių, jų 

tėvų (ar vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams įgyvendinti 

ir uždaviniams spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 15 narių. 

 6.2. Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokinių ugdymo 

klausymams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui bei 

visi mokykloje dirbantys mokytojai, bendrosios praktikos slaugytoja, psichologė, socialinė 

pedagogė, bibliotekininkė bei kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. 

6.3. Tėvų komitetas – vienijantis klasių tėvų atstovus svarbiausių klasių veiklos sprendimui. 

6.4. Klasės tėvų komitetai padeda klasės auklėtojui spręsti klasės veiklos mokinių auklėjimo 

klausimus. 

6.5. Mokinių prezidentūra  – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, vienijanti 9-12 klasių 

mokinius – atstovauja mokinių interesams, organizuoja mokinių laisvalaikį. 

6.6. Metodinė taryba skirta mokyklos metodinei veiklai organizuoti. 

6.7. Metodinė grupė – atskirų mokymo dalykų mokytojų, klasės auklėtojų grupė, skirta mokomųjų 

dalykų, klasės auklėtojų veiklos  metodiniams klausimam spręsti. 

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

savišvietos, kultūros grupes, įvairias sekcijas, būrelius, klubus, sąjungas. 
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8. Šios Taisyklės privalomos visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį su Gimnazija: 

administracijos darbuotojams, mokytojams ir  neformaliojo ugdymo būrelių vadovams, pagalbiniam 

ir aptarnaujančiam personalui. Taisyklės numatytais atvejais privalomos ir mokiniams. 

9. Gimnazijos darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, darbuotojų saugos ir 

sveikatos ir priešgaisrinės saugos instrukcijos. Konkrečias darbuotojų teises ir pareigas nustato jų 

pareiginiai nuostatai (pareigybių aprašymai). 

10. Asmuo, priimamas dirbti Gimnazijoje, pasirašytinai supažindinamas su šiomis Taisyklėmis, 

darbo sutartimi, darbo saugos instrukcijomis, pareigine instrukcija (pareigybės aprašymu).  

11. Už Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako direktorius. Šių Taisyklių 

įgyvendinimo kontrolę vykdo pavaduotojai.  

  

II. PERSONALO PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

1.Mokyklos direktorius priima į darbą ir atleidžia iš jo direktoriaus pavaduotojus, pedagogus ir kitus 

mokyklos darbuotojus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, LR Vyriausybės 

nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių sferą. 

 2.Pedagogu dirbti negali būti priimtas asmuo: 

2.1. teistas už tyčinę nusikalstamą veiką; 

 2.2. teismo sprendimu pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu - iki jo pripažinimo veiksniu ar 

veiksnumo apribojimo panaikinimo; 

2.3.  asmuo, kuriam teismo sprendimu apribota tėvų valdžia - apribojimo laikotarpiu;  

2.4. sergantis Sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamame sąraše nurodytomis ligomis; 

  2.5. ne lietuvių kalba baigęs mokslą Lietuvos Respublikos pilietis, neturintis valstybinės kalbos 

mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos; 

 2.6. buvęs SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis darbuotojas, 

kuriam taikomi Įstatyme „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) 

vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" numatyti apribojimai. 

3. Užsienyje įgytos kvalifikacijos, suteikiančios teisę į aukštąjį mokslą bei aukštojo mokslo 

kvalifikacijos, laipsniai ir pedagoginiai vardai turi  būti pripažinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerijos, kaip atitinkantys teisės aktų reikalavimus įgyti atitinkamoms kvalifikacijoms 

Lietuvos Respublikoje, o patvirtinantys išsilavinimą dokumentai nostrifikuoti ir užregistruoti 

įstatymo nustatyta tvarka. 

4. Asmuo, pageidaujantis būti priimtas į darbą, pateikia mokyklos direktoriui: 

- raštišką prašymą,  
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- paso ar tapatybės kortelę, 

 - valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo duomenis,  

- sveikatos patikrinimo pažymėjimą, 

-  dvi 3 x 4 cm dydžio nuotraukas,  

 - išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą (pedagogams), 

pažymą ar kitą dokumentą apie darbo stažą (pedagogams). 

 Gali būti pateiktas gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, rekomendacija, charakteristika. 

Darbuotojas, priimamas nepagrindiniam darbui, privalo pristatyti pažymą apie darbo krūvį ir laiką 

kitoje darbovietėje. Jei asmuo yra neįgalus ar jo darbingumo lygis dėl sveikatos yra ribotas, jis 

pristato tai patvirtinantį medikų komisijos dokumentą. 

5. Į darbą darbuotojas priimamas pagal darbo sutartį. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio 

susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, profesijos,  kvalifikacijos 

darbą ir eiti tam tikras pareigas, laikantis nustatytos darbo tvarkos.  

6. Darbo sutartys gali būti sudaromos terminuotos arba laikinos. Jeigu darbas yra 

nuolatinio pobūdžio, sudaroma neterminuota darbo sutartis, išskyrus atvejus, kai darbuotojas 

priimamas į darbą atitinkamam terminui. Jei darbuotojas priimamas materialiai atsakingoms 

pareigoms, sudaroma materialinės atsakomybės sutartis. Darbuotojas užpildo darbuotojo įskaitos 

lapą. 

7. Sudarydamas darbo sutartį, direktorius privalo  priimamą  asmenį  supažindinti su būsimu darbu, 

darbo apmokėjimo sąlygomis, su pareiginiais nuostatais ir  su šiomis vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis. Darbuotojas, prieš  pradėdamas dirbti, privalo  asmeniškai išklausyti nustatytus darbų 

saugos instruktavimus. Susipažinimą su visais išvardintais norminiais dokumentais darbuotojas 

patvirtina parašu tam skirtuose žurnaluose. 

8. Darbuotojui prieš pirmos darbo dienos pradžią įteikiamas darbo pažymėjimas, kurio gavimą 

darbuotojas  patvirtina parašu tam skirtame žurnale: 

8.1. darbuotojas darbo pažymėjimą privalo nešiotis ar laikyti darbo vietoje;  

8.2. darbuotojas, praradęs ar sugadinęs darbo pažymėjimą,  privalo apie tai  pranešti raštinės vedėjui 

ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Raštinės vedėjas išduoda kitą darbo pažymėjimą; 

8.3. kontroliuojančių institucijų reikalavimu darbuotojas privalo pateikti darbo pažymėjimą; 

9. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas,  numatytas 

LR Darbo kodekse, šalių susitarimu  nustatytuose norminiuose aktuose. 

10. Darbuotojas, dėl svarbios priežasties negalintis atvykti į darbą,  privalo pranešti Gimnazijos 

vadovams iš anksto arba tą pačią dieną. 

11. Darbuotojai iš darbo atleidžiami Darbo kodekso bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka 

įforminant atleidimą direktoriaus įsakymu ir nutraukiant darbo sutartį. 

12. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas iki paskutinės darbo dienos privalo atsiskaityti su 

direktoriumi už jo žinioje buvusias materialines vertybes (bibliotekos, raštinės, ūkio dalies ir kt.). 
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Raštinės vedėjai pristato nustatytos formos atsiskaitymo lapelį; grąžina darbo pažymėjimą. 

Įsiskolinusiam darbuotojui taikomos LR Civiliniame kodekse, kituose teisės aktuose numatytos 

sankcijos. Atleidimo data yra paskutinė darbo diena.  

                  III. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO, MOKINIŲ ATVYKIMO, IŠVYKIMO IŠ 

GIMNAZIJOS TVARKA  

1. Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 

TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, 2017 

m. sausio 11  d. įsakymu Nr. 1-794. 

 

2.Priėmimo mokytis kriterijų vertės: 
Kriterijus Vertė taškais 

Našlaičiai, turintys globėjus ar rūpintojus, 

neįgalius tėvus 
2 taškai 

Turintiems teisę į socialinę pedagoginę, 

specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą 

mokykloje 

2 taškai 

Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio 

gimimo vaikams, kurie priimami kartu 
2 taškai 

Vienas iš tėvų mokyklos darbuotojas, dirbantis 

Vilniaus Užupio gimnazijoje pagal pagrindinio 

darbo sutartį ne mažiau kaip vienus metus 

1 taškas 

Mokysis vokiečių kalbos kaip pirmos užsienio 

kalbos 
0,5 taško 

Paskutinių 2 mokslo metų: 
 

Miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir 

individualių dalykinių konkursų* prizininkams 

 

Tarptautinių, šalies olimpiadų ir individualių 

dalykinių konkursų* dalyviams. Tarptautinių, 

šalies meno ir sporto konkursų prizininkams  

 

Miesto meno ir sporto konkursų prizininkams. 

Miesto olimpiadų ir konkursų* dalyviams, 

nepatenkančių į sąrašą* olimpiadų ir konkursų 

prizininkams. 

 

 

Mokyklos meno ir sporto konkursų 

prizininkams. Lankantiems neformaliojo 

(meninės ir (ar) mokslinės krypties) švietimo 

įstaigas. 

 

* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtintas Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų 

ir kitų renginių sąrašas.  
 

 

 

2 taškai 

 

 

 

 

1,5 taško 

 

 

 

 

 

1 taškas 

 

 

 

 

 

 

0,5 taško 

 

 

 

(taškai sumuojami iki 2 už skirtingų sričių 

pasiekimus) 
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2.1. .Norintiems mokytis 3 ar 4 klasėje ir esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai, pirmenybė teikiama 

mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai (pirmojo pusmečio (pirmojo ir antrojo trimestro)) buvusioje 

mokykloje aukštesni. 

2.2. klasių komplektavimas baigiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.; 

3. Išvykimas iš Gimnazijos: 

3.1. išvykstančiųjų iš Gimnazijos mokinių tėvai (globėjai) pateikia prašymą dėl išbraukimo iš 

mokinių sąrašų; 

3.2. mokinys, prieš išvykdamas iš Gimnazijos, pateikia direktoriui atsiskaitymo su biblioteka lapą; 

3.3. mokiniui išduodama pažyma apie jo mokymosi rezultatus; 

3.4. raštinės vedėja informuoja apie mokinio išvykimą mokyklą, į kurią jis ruošiasi vykti; 

3.5. pavaduotojas ugdymui mokinių duomenų bazėje pažymi apie  mokinio išvykimą, o el. dienyno 

administratorius pašalina  iš klasės sąrašų mokyklos elektroniniame dienyne, 

3.7. Mokinių priėmimas į Gimnaziją ir išvykimas iš jos įforminamas direktoriaus įsakymu.  

                                       IV. ATOSTOGOS IR NEDARBO DIENOS 

 

1. Mokslo metų pradžią ir pabaigą reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerijos 

pateiktas ugdymo planas. 

 

2. Moksleiviams skiriamos atostogos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą tiems 

mokslo metams ugdymo planą: rudens, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų.  

 

3. Mokytojams ir aptarnaujančiam personalui eilinės atostogos suteikiamos vasaros metu 

pagal iš anksto parengtą grafiką arba atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei 

gimnazijos galimybes. Išimties tvarka, esant svarbiai situacijai, nemokamos atostogos 

darbuotojams teikiamos per mokslo metus. 

 

4. Kasmetinės ir nemokamos  tikslinės atostogos Gimnazijos darbuotojams suteikiamos 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Gimnazijos norminių dokumentų nustatyta tvarka. 

 

5. Nedarbo dienos mokiniams – šeštadieniai, sekmadieniai ir Vyriausybės numatytos 

ugdymo plane šventinės dienos, atostogos.  

 

6. Nedarbo dienos visiems gimnazijos darbuotojams, išskyrus sargus, kurie dirba pagal 

slenkantį darbo grafiką, šeštadieniai ir sekmadieniai, Vyriausybės numatytos 

skelbiamos nedarbo dienos. 

 

7. Gimnazija dirba pagal penkiadienį darbo organizavimo būdą, mokslo metus skirsto 

pusmečiais. 

                   V. DARBO IR POILSIO LAIKAS 
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1. Gimnazijoje nustatoma 5 darbo dienų savaitė. 

 

2. Šeštadieniais nedirbama. Dirba tik kūno kultūros būrelių vadovai su moksleiviais. 

 

3. IX-XII klasių mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečių trukmė nustatoma  

vadovaujantis mokyklos ugdymo planu. 

      4. Pedagogų darbas vyksta pagal pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. 

5. Gimnazijos pamokų laikas: 

- mokiniams - nuo 9.00 val. iki 16.35 val. 

- pamokos trukmė - 45 min. 

- pertraukos tarp pamokų - 10 min. ir dvi ilgosios pertraukos – viena  25 min.;, kita 20 

min.,  

 

6. Gimnazijoje nustatomas toks normuotos darbo dienos laikas etatiniam personalui: 

      6..1. darbo pradžia ir pabaiga, pietų pertrauka atsispindi asmeniniuose darbo grafikuose; 

      6.2.darbo laikas prieššventinėmis dienomis gali būti sutrumpinamas 1 val.  

 

7. Darbuotojai, palikdami savo darbo vietą Gimnazijoje darbo tikslais, turi apie tai 

informuoti direktorių ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo 

tikslais, turi gauti direktoriaus sutikimą. 

 

8. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai 

nedelsdami turi informuoti direktorę ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu 

darbuotojai  apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali 

padaryti kiti asmenys. 

 

                                         V. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

1.Gimnazijos struktūra: 

1.1. pagrindinis ugdymas (1-2 gimnazijos klasės); 

              1.2. vidurinis ugdymas (3-4 gimnazijos klasės). 

2. Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d. Mokslo metai baigiami pagal Švietimo ir mokslo 

ministerijos pateiktą tvarką ugdymo planuose. Mokiniams skiriamos atostogos pagal pateiktas 

ugdymo proceso organizavimo tvarkoje rekomendacijas.  

3. Gimnazijos ugdymo planą rengia darbo grupė vadovaujama direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ugdymo planu. Gimnazijos 

ugdymo planą aprobuoja gimnazijos taryba, tvirtina gimnazijos direktorius. 

4. Pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą pavaduotojas ugdymui. Jis atsako už higienos 

normas, ugdymo planus  atitinkantį pamokų išdėstymą  mokiniams. Remiasi  dokumentu- DĖL 

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2017 "MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO 
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PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO (2017 m. 

kovo 13 d. Nr. V-284) 

5. Mokytojams ir kitiems gimnazijos darbuotojams draudžiama keisti savo nuožiūra 

užsiėmimų tvarkaraštį ir darbo grafiką, išleisti mokinius namo. 

6. Apie pakeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimų 

lentose arba asmeniškai. 

         7. Mokinių vasaros atostogų metu organizuojama kabinetų pasirengimo darbui apžiūra. 

Apžiūrą vykdo administracija.  

        8. Dalykų mokytojai iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pristato juos kuruojantiems 

pavaduotojams savo dalykų teminius išplanavimus, modulių, pasirenkamųjų dalykų, mokomųjų 

dalykų programas. 

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia tvirtinti direktoriui 

individualias programas, modulių, pasirenkamųjų dalykų programas, kartu su parengtu sąrašu, 

kuriame nurodomas dalykas, programą rengusio mokytojo vardas, pavardė. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui atsako už teminių planų, modulių, pasirenkamųjų dalykų programų atitikimą 

reikalavimams. 

10. Neformaliojo švietimo organizavimas: 

10.1. neformaliojo švietimo valandų skaičių mokykloje apsprendžia ugdymo planas; 

10.2. neformaliojo švietimo poreikis tiriamas gegužės mėn.; 

10.3. mokslo metų pabaigoje neformaliojo švietimo vadovai teikia paraiškas kitiems mokslo 

metams  su veiklos aprašymu (anotacija), būrelio tikslus, uždavinius, valandų skaičių, siekiamą 

rezultatą; 

6.4. baigiantis mokslo metams (gegužės mėn.) mokytojai, planuojantys neformaliojo švietimo 

būrelius, informuoja mokinius apie planuojamus neformaliojo švietimo užsiėmimus; 

10.5. apibendrinant duomenis nustatoma, kiek mokinių ir kokioje veikloje pageidautų dalyvauti. 

Sudaromi preliminarūs mokinių, pageidaujančių dalyvauti popamokinėje veikloje, sąrašai. 

10.6. neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai: 

- iki birželio 08 d. supažindina mokinius su neformaliojo švietimo programomis; 

- iki birželio 22 d. teikia direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už neformalų švietimą, tvirtinti 

neformaliojo švietimo veiklos programas (Neformalaus švietimo organizavimo tvarka nustatyta   

priede  Nr.1). 

11.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo 

tvarka: 

11.1.  mokiniai vertinami dešimties balų vertinimo sistema; 

11.2. mokinių pasiekimai vertinami ir informacija apie mokinių padarytą pažangą jų tėvams 

teikiama remiantis mokyklos parengta vertinimo sistema (priedas Nr.2- Vertinimo sistema ). 
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12. Mokytojui susirgus (turint nedarbingumo pažymėjimą), išvykus į kvalifikacijos kėlimo renginį 

ar atliekant kitą, direktoriaus įsakymu įformintą veiklą mokytojas vaduojamas.  

Pamokų pavadavimas vykdomas vadovaujantis  Pamokų pavadavimo tvarka nustatyta priede Nr. 2 

 

VI. MOKYKLOS  DARBO TVARKA 

 1.Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai: 

1.1. kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą 

darbą), laikytis darbo drausmės, vykdyti teisėtus mokyklos vadovybės nurodymus ir savivaldos 

institucijų teisėtus sprendimus; 

1.2. mokyklos bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, tolerancijos, 

geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais; 

1.3. pedagogams, kitiems mokyklos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, mokyklos 

patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, mokinių akivaizdoje 

rūkyti, keiktis ar kitaip pažeisti etikos taisykles ir leisti, kad taip elgtųsi mokiniai; 

1.4. gimnazijos mokytojai, mokiniai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja gimnaziją; 

1.5. darbuotojai privalo laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami 

prieš pradėdami darbą; 

1.6. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

1.7. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus 

materialinius Gimnazijos išteklius. 

1.8. gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu 

susijusiais tikslais. Pamokų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu darbuotojams  nesinaudoti 

mobiliaisiais telefonais, netaisyti mokinių darbų; 

1.9. kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga; 

1.10. gimnazijose turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė, akademinei 

įstaigai būdinga darbo atmosfera; 

1.11. kiekvienas mokytojas privalo vadovautis naudojimosi mokyklos patalpomis ir turtu tvarka 

(priedas nr.3); 

2. Mokyklos vadovybės pareigos: 

2.1. mokyklos direktorius atsako už tvarką mokykloje ir už visą mokyklos veiklą. Jo teisėti 

nurodymai privalomi visiems mokyklos darbuotojams; 
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2.2. kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašas. 

2.3. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 

2.3.1. atsako už mokyklos bendruomenės švietimo politikos įgyvendinimą; 

2.3.2. sudaro pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius; 

2.3.3. teikia profesinę pagalbą pedagogams; 

2.3.4. organizuoja pedagoginį mokinių tėvų (globėjų) švietimą; 

2.3.5. informuoja tėvus ir kitas suinteresuotas institucijas apie mokinius, vengiančius privalomojo 

mokslo, ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių. 

2.4. kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašas. Priedas Nr. 4 

2.5. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui: 

2.5.1. atsako už mokyklos pastatų, įrenginių, inžinerinių tinklų techninę būklę, inventoriaus ir 

mokymo priemonių apsaugą, civilinę, gaisrinę ir darbo saugą; 

2.5.2. organizuoja nepedagoginio personalo darbą; 

2.5.3. rūpinasi informaciniais ir materialiniais ištekliais, mokyklos sanitarija ir higiena bei jam 

pavaldžių darbuotojų darbų sauga; 

2.5.4. pagal galimybes aprūpina juos asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, darbo įrankiais. 

2.6. kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašas. 

3.Reikalavimai pedagogams: 

3.1. formuoti mokinių ugdymo turinį, vadovaujantis bendruoju ugdymo planu,  

mokymo programomis, teikti mokiniams šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį atitinkantį išsilavinimą;  

3.2. laikytis bendrosios ir profesinės etikos normų, būti elgesio, kultūros ir nepriekaištingos moralės 

pavyzdžiu darbe, buityje ir viešose vietose, gerbti mokinio asmenybę, neįžeidinėti jo; 

3.3. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, brandinti mokinių kūrybinį mąstymą, 

savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus; 

3.4. bendradarbiauti su kolegomis, dalintis darbo patyrimu: 
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3.4.1. pristatyti metodines priemones; 

3.4.2. stebėti ir vesti atviras pamokas; 

3.4.3. apibendrinti lankytų seminarų ar kitų užsiėmimų medžiagą; 

3.4.4. dalyvauti metodinių grupių veikloje; 

3.4.5. turtinti įvairia literatūra ir metodinėmis priemonėmis kabinetą iš mokinio krepšelio lėšų; 

3.4.6 analizuoti savo pedagoginę veiklą; apibendrinti mokinių ugdymo rezultatus, supažindinti su 

jais moksleivius, jų tėvus ar globėjus ir mokyklos vadovus; 

3.4.7. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti savo kultūrinį akiratį; 

3.4.8  tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis. 

3.5. kiekvienas mokytojas turi į darbą atvykti ne vėliau kaip likus 10 min. iki pamokos ar 

užsiėmimo pradžios. Pamokas pradėti nustatytu laiku, nepalikti mokinių be priežiūros kabinetuose, 

klasėse, sporto salėje, nepaleisti iš pamokų mokinių, kurie dėl savo sveikatos būklės negali atlikti 

fizinės kultūros pratimų, leisti jiems stebėti kitų mokinių veiksmus; 

3.6. turi būti pasiruošęs kiekvienai pamokai, užsiėmimui: žinoti uždavinius, metodus ir priemones, 

racionaliai suplanuoti darbo laiką ir kt.; 

3.7. mokytojai privalo kiekvieną dieną susipažinti su mokyklos vadovybės įsakymais ir skelbimais; 

3.8. be administracijos leidimo nekeisti pamokų, užsiėmimų laiko, tvarkaraščio, nevaduoti vienas 

kito; 

3.9. pamoka pradedama nuskambėjus skambučiui, mokytojas, turintis pamoką, nedelsiant eina ją 

vesti; 

3.10. mokytojai paruošia mokinių saugaus  elgesio taisykles kabinete, klasėje, sporto salėje ir kitose 

patalpose, jas tvirtina mokyklos direktorius; 

3.11. mokslo metų pradžioje kabineto mokytojas turi supažindinti mokinius su saugaus elgesio 

kabinete taisyklėmis. Mokytojas yra atsakingas už jo pamokoje ar popamokinėje veikloje (būrelių, 

renginių, ekskursijų, turistinių žygių, talkų) dalyvaujančių mokinių sveikatą, gyvybę, saugumą ir 

drausmę. 

3.12. mokytojas atsako už patalpų (kabineto, sporto salės, persirengimo kambarių,), kuriose dirba, 

turto saugumą, švarą ir tvarką pamokų ir pertraukų metu; 
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3.13. po darbo mokytojas turi palikti savo darbo vietą tvarkingą, paimtas iš kitur mokymo 

priemones grąžinti į joms skirtą vietą. ( Priedas Nr.4.  Naudojimosi mokyklos patalpomis ir turtu 

tvarka); 
3.14. skiriant namų darbus, derinti  krūvius toje pačioje dirbančių mokytojų  

3.15. mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne. Mokinių 

lankomumas, pažymiai, ir kita informacija į elektroninį dienyną suvedama tą pačią dieną;  

3.14. mokiniai per dieną rašo ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą. Apie kontrolinį darbą 

mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokinių rašto darbai ištaisomi per savaitę;  

3.15. lietuvių kalbos mokytojai turi prižiūrėti viešai skelbiamų raštų kalbą; 

3.16. pastebėjęs negaluojantį mokinį, mokytojas siunčia jį pas Gimnazijos visuomenės sveikatos 

priežiūros slaugytoją. Negaluojantįjį lydėti skiriamas kitas mokinys. Apie tokį atveją po pamokos 

informuojama administracija; 

3.17. suderinus su klasės auklėtoju ar dėstančiu mokytoju mokiniai išleidžiami iš pamokos 

sveikatos priežiūros specialisto reikalavimu susirgus ; 

3.18. pertraukų metu mokytojas pagal parengtą grafiką  budi valgykloje. 

3.19. visi mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai privalo dalyvauti Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, direkciniuose susirinkimuose , mokinių tėvų susirinkimuose ar kituose renginiuose. Jie 

privalo dalyvauti, jei to prašo mokyklos administracija; 

3.20. visi mokytojai administracijos reikalavimu iki jos nustatyto termino privalo pateikti ataskaitas, 

informaciją, susijusią su darbu; 

3.21. mokytojas gerbia mokinį, nenaudoja jokios smurto formos, nevaržo jo teisių 

(priedas Nr. 5  Mokytojo pareiginė instrukcija). 

 

4. Klasės auklėtojo funkcijos:  

4.1. atstovauti klasės interesams Gimnazijoje, reguliariai susitikti su auklėtiniais; 

4.2. organizuoti auklėtinių lankomumo apskaitą, operatyviai informuoti tėvus apie lankomumo 

problemas; 

4.3. parengti darbo planus, tvarkyti  auklėtinių asmens dokumentus, teikti administracijai būtiną 

informaciją apie klasę; 

4. 4. padėti auklėtiniams pasirengti popamokiniams renginiams ir juose dalyvauti; 



 12 

4.5. organizuoti ir prižiūrėti auklėtinių budėjimą gimnazijoje; 

4.6. informuoti auklėtinių tėvus apie klasės reikalus, jų vaikų pasiekimus ir elgesį; 

4.7. skatinti auklėtinius dalyvauti Gimnazijos veikloje, puoselėti demokratinius santykius klasėje; 

4.8. supažindinti mokinius su Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais dokumentais; 

4.9. stebėti, kad auklėtiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių; 

4.10. dalyvauti prevenciniame ir karjeros planavimo darbe 

(Priedas Nr.6  Klasės vadovo veiklos nuostatai ir veiklos aprašas). 

5. Bibliotekos darbuotojų pareigos: 

5.1. palaikyti bibliotekoje tvarką, prižiūrėti joje esančias knygas ir kitokius leidinius; 

5.2. inventorizuoti gautas knygas ir leidinius, įrašyti juos į katalogą; 

 5.3. išduoti pedagogams, mokiniams ir kitiems darbuotojams knygas bei leidinius ir kontroliuoti, 

kad išduota literatūra būtų grąžinama nurodytu laiku ir nesugadinta; 

  5.4. skaitykloje ir informaciniame centre užtikrinti, kad jose būtų laikomasi tylos, kad būtų 

užtikrinta gaisrinė ir darbo sauga; 

5.5. kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašas 

(priedas Nr.7. Bibliotekininko darbo tvarkos aprašas). 

 

6. Socialinio pedagogo pareigos: 

6.1. įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius; 

6.2. pasirinkti efektyvius darbo metodus; 

6.3. planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese; 

6.4. kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją 

apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą; 

6.5. sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų; 

6.6. informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę 

situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo; 

6.7. atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą; 

6.8. konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus; 

6.9. kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašas. 

(priedas Nr.8.Socialinio pedagogo  darbo tvarkos aprašas) 
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7. Psichologo pareigos: 

7.1. konsultuoti, atlikti psichologinį įvertinimą, tyrimus, profesinį kuravimą ir psichologinį švietimą 

pagal savo kvalifikaciją ir įstaigos poreikius 

7.2. pagal profesinę kompetenciją pateikti psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas dėl 

vaikų ugdymo tėvams (ar teisėtiems vaiko atstovams), pedagogams, švietimo ir vaikų globos įstaigų 

vadovams; 

7.3.stebėti ugdymo procesą pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu; 

7.3.kilus konfliktui tarp švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) ir psichologo, 

kreiptis pagalbos į Vaikų pedagoginę psichologinę tarnybą;  

7.4. gauti mokslinę, metodinę, informacinę paramą iš Vaikų pedagoginę psichologinę tarnybą; 

7.5. žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis; 

7.6. kitus darbus reglamentuoja pareigų aprašas. 

8.Reikalavimai nepedagoginiams darbuotojams: 

 

8.1. mokyklos valytojos patalpas privalo valyti drėgnu būdu po pamokų ir popamokinių   renginių, 

netrukdant mokytojams ir mokiniams dirbti. Langų stiklų ir lempų gaubtų valymo darbus atlieka 

pagal direktoriaus pavaduotojo ūkio daliai sudarytą grafiką. Valytojos privalo valyti po kiekvienos 

pertraukos koridorius, sanitarinius mazgus , o per ilgąsias pertraukas - aktų salę. 

8.2. mokyklos kiemsargis kiekvieną rytą, prieš mokiniams ir mokytojams ateinant į mokyklą, turi 

nušluoti takus, laiptus ir kiemą, žiemos metu nukasti sniegą, nudaužyti ledą nuo mokyklos stogų ir 

laiptų, juos pabarstyti smėliu;  

8.3. rūbininkas kiekvieną darbo dieną darbą pradeda vieną valandą anksčiau negu prasideda 

pamokos. Jis visą laiką privalo būti drabužinėje, kol mokiniai atsiima visus drabužius. Išeiti iš 

drabužinės  neužrakinus- draudžiama. Pagal sudarytą grafiką jis turi budėti rūbinėje mokyklos 

organizuojamų renginių metu; 

8.4. darbuotojai vykdo mokyklos vadovybės nurodymus. 

8.5. mokyklos nepedagoginių darbuotojų darbus nurodo  atitinkami pareigų aprašai;  

( priedas Nr.10. darbo tvarkos aprašas 

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 
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1. Už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, neatvykimą į darbą, netinkamą pavestų pareigų vykdymą 

dėl darbuotojo kaltės darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis. 

2. Už darbo drausmės pažeidimą mokyklos direktorius gali skirti drausmines nuobaudas - pastabą, 

papeikimą, atleidimą iš darbo (pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą). 

3. Atleidimas iš darbo kaip drausminė nuobauda darbuotojui skiriama, kai darbuotojas 

nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą 

per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos: pagal Lietuvos Respublikos 

Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1,2 punktus. 

4. Pasirodymas darbe neblaiviam arba alkoholinių gėrimų vartojimas darbo metu - išskirtinis darbo 

drausmės pažeidimas. 

5. Darbuotojas, kuris darbe yra neblaivus ir kuriam dėl šios priežasties surašytas aktas bei jis 

nušalintas nuo darbo, atleidžiamas iš darbo pagal LR Darbo Kodeksą. 

6. Darbuotojui, gavusiam drausminę nuobaudą, visiškai arba iš dalies nemokama vienkartinė 

išmoka už darbo rezultatus. 

7. Už vieną darbo drausmės pažeidimą gali būti taikoma tik viena drausminė nuobauda. 

8. Jeigu darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, tai jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti 

nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. 

9. Už pavyzdingą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, įvairius pasiekimus 

darbe darbuotojams gali būti taikomi paskatinimai: 

9.1. mokyklos direktoriaus padėka; 

9.2. mokyklos padėkos raštas; 

9.3. švietimo skyriaus padėkos raštas; 

9.4. vienkartinė piniginė išmoka. 

 

VIII. DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR DARBO  KRŪVIO NUSTATYMO 

TVARKA 

1.Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai. 

 

2. Darbo užmokestis mokamas du  kartus per mėnesį. Atlyginimai išmokami pavedimu į banko 

korteles. 

 

3.Visų kategorijų darbuotojai darbo užmokestį už atostogas turi teisę gauti ne vėliau kaip prieš tris 

kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms. 

 

4. Visas darbo krūvis: pedagogui - 18 savaitinių valandų (gali būti daugiau), ūkio personalui - l 

etatas (iki 1.5 etato). Pamokų krūvis pedagogams gali skirtis kiekvienais mokslo metais, 

priklausomai nuo sukomplektuotų klasių skaičiaus, ugdymo plano, pasikeitusio darbo 

organizavimo, pedagogo kvalifikacijos, jo kompetencijų, nuobaudų gavimo. Pamokų krūviai 

paskirstomi kiekvienų metų gegužės -birželio mėn. 

 

5. Nepilnas darbo krūvis: pedagogui - mažiau nei 18 savaitinių valandų, ūkio personalui - mažiau 
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nei l etatas. 

6. Priedų ir priemokų skyrimas: 
            6.1. mokyklos darbuotojų atlyginimų priedų dydis nustatomas, remiantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu; 

            6.2. priedus skiria mokyklos direktorius savo įsakymu; 

            6.3. mokyklos darbuotojams gali būti skiriamos priemokos: 

6.3.1. už darbą švenčių dienomis ir nakties metu; 

6.3.2. už nesančių darbuotojų pavadavimą, kai nesudaroma atskira papildomo darbo sutartis; 

6.3.3. už būtinus vienkartinius darbus, nenumatytus pareigybės aprašyme; 

           6.4. vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip 1 kartą per metus ir negali  viršyti 

nustatytojo tarnybinio atlyginimo; 

           6.5. vienkartinė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutiniuosius 12 mėnesių paskirta 

drausminė nuobauda. 

        7. Pašalpų skyrimas: 

7.1. mirus šeimos nariui (motina, tėvas, vaikas); 

7.2. mirus broliui, seseriai ar kitam artimam giminei, jei darbuotojas laidoja; 

7.3. ligos ar nelaimės atvejais. 

 

IX.MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS.  

1. Visiems mokiniams sudaromos vienodos sąlygos mokytis, naudotis visomis Gimnazijos 

esančiomis mokslo ir mokymo priemonėmis bei kitomis materialinėmis vertybėmis. 

2 Mokiniai privalo laikytis Gimnazijos nuostatų, direktoriaus įsakymų, šių Taisyklių, Užupio 

gimnazijos chartijos, Tolerantiško žmogaus kodekso  bei kitų Gimnazijos norminių dokumentų 

reikalavimų. 

3. Mokinys privalo:  

3.1. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti Gimnazijos bendruomenės narius 

ir jų nuomonę; 

3.2. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties; 

3.3. būti pasiruošęs pamokoms, turėti tik mokslui reikalingas priemones;  

3.4. pamokų metu stropiai mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams, mokytojui. Vykdyti teisėtus 

mokytojo reikalavimus; 

3.5. dėvėti uniformą, išskyrus penktadienius; 

3.6. stropiai atlikti budėtojo pareigas; 
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3.7. mokinys privalo tausoti Gimnazijos turtą, materialines vertybes ir technines priemones. 

Materialines vertybes, išduotas naudotis ilgesniam laikui, kiekvienas mokinys privalo grąžinti 

nutraukus mokymosi sutartį arba baigus vidurinio ugdymo programą ; 

3.8. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, popamokiniuose renginiuose, atstovauti Gimnazijai, klasei. 

4. Mokiniui draudžiama: 

4.1. trukdyti vesti pamokas, bėgioti, triukšmauti, šiukšlinti; 

4.2. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, audiogrotuvus; 

4.3. būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų. Atsinešti, vartoti 

alkoholį, narkotines, toksines medžiagas, rūkyti Gimnazijoje arba jos teritorijoje;  

4.4. žaisti azartinius ar kitus žaidimus; 

4.5. naudoti fizinį, psichologinį smurtą Gimnazijos bendruomenės nariams; 

4.6. mokiniui sugadinus, pametus ir t. t. Gimnazijos turtą, privalo apie tai pranešti administracijai. 

Gimnazijai padaryta materialinė žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. 

5. Netinkamai besielgiantiems mokiniams gali būti taikomos šios poveikio priemonės: 

5.1. pakeičiama mokinio ugdymosi vieta (į kitą suolą ar kitą patalpą – skaityklą); 

5.2. iškviečiamas Mokyklos vadovas ar pavaduotoja neformaliam ir socialiniam ugdymui; 

5.3. organizuojamas mokinio daiktų patikrinimas; 

5.4. panaudojami pagrįsti fiziniai veiksmai. 

 Priedas Nr. 10-Vidaus tvarkos susitarimai dėl mokinių pageidaujamo elgesio. 

Priedas Nr.11. Lankomumo tvarka 

X. PAGEIDAUJAMO ELGESIO SKATINIMAS 

Vadovaujantis  LR ŠMM 2012-08-28d. įsk. Nr. V-1268 „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių 

taikymo, netinkamai besielgiantiems mokiniams“ 

1. Mokytojas ar kitas darbuotojas privalo veiksmingai reaguoti siekiant užtikrinti mokyklos 

bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą esant kraštutiniam netinkamam mokinio 

elgesiui: 

1.1. kai elgesys kelia realų pavojų jo paties ir kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui, turtui; 

1.2. kai kartojasi tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymo procesą, elgesys; 

1.3. kai pažeidžia kitų asmenų garbę ir orumą; 

1.4. kai į mokyklą atsinešami draudžiami daiktai (daiktai, gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama LR įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais 

visuomenės poreikiais. 
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2. Poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai Mokykla yra išnaudojusi visas kitas galimas 

priemones, nustatytas gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiuose dokumentuose. 

3. Mokytojas ar kitas darbuotojas,  siekdamas užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių  saugumą, 

gali taikyti šias poveikio priemones: 

 

3.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą – laikinai atskirti mokinį nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio 

ugdymąsi skaitykloje, prižiūrint skaityklos darbuotojui ne ilgiau nei 1-ą pamoką. Pašalinimo iš 

pamokos trukmė gali būti pratęsiama Mokyklos vadovo ar pavaduotojo neformaliam ir socialiniam 

ugdymui, atsižvelgus į prižiūrėjusio mokinį skaityklos darbuotojo arba švietimo pagalbos 

specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. 

 

3.2. iškviesti Mokyklos vadovą ar pavaduotoją neformaliam ir socialiniam ugdymui, kad padėtų  

nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį, padėti  mokytojui numatyti tolesnes 

mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) 

spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui; 

 

3.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

 

3.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

 

4. Mokinio daiktų patikrinimas gimnazijoje vykdomas šia tvarka: 

 

4.1. jeigu mokytojui ar kitam gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti 

draudžiamų daiktų, mokytojas ar mokyklos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja Mokyklos 

vadovą arba jo įgaliotą asmenį (pavaduotoją neformaliam ir socialiniam ugdymui). 

 

4.2. mokytojas, mokyklos darbuotojas ir Mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (pavaduotoja 

neformaliam ir socialiniam ugdymui) turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. 

Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant. 

 

4.3. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti 

mažiausiai du Mokyklos darbuotojai, vienas iš jų – Mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo 

(pavaduotoja neformaliam ir socialiniam ugdymui). Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų 

daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, 

esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga; 

 

4.4. jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant 

informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į 

Mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie 

įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga; 

 

4.5. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas 

Mokyklos vadovo paskirto Mokyklos darbuotojo. 
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5. Mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali 

taikyti tik tais atvejais, kai siekiama: 

5.1.apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 

5.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, mokytojus ar 

Mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

5.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų 

saugumui; 

5.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius Mokyklos 

darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

5.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

5.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Mokyklos renginį, kai jis nepaiso 

pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, 

klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo 

paskirtas užduotis kitoje Mokyklos patalpoje, prižiūrimas Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo, 

arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Mokyklos renginio metu pašalintas mokinys turi būti 

prižiūrimas Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys 

(pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai) ar bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti 

mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent 

vienam iš jų nėra tikslinga. 

 

6.  Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo : 

6.1. stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui; 

 

6.2. stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, 

siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.);  

 

6.3. vedimo paėmus už rankos; 

 

6.4. mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti 

naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, 

jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti 

mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.). 

 

7. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:  

7.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus; 

7.2. mokinį vedant už rankos;  

7.3. guodžiant mokinį; 

7.4. pasveikinant mokinį; 

7.5. padedant neįgaliam mokiniui; 

7.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti; 

7.8. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus; 

7.9. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas 

priemones;  
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7.10. teikiant pirmąją pagalbą. 

 

8. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio 

atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: 

8.1. naudojami kaip bausmė; 

8.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę; 

8.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą; 

8.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga; 

8.5.pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 

 

9. Mokyklos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo  vadovautis 

minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu. 

 

10. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas Mokyklos 

vadovas ar pavaduotojas neformaliam ir socialiniam ugdymui, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), 

taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos 

įstaiga. 

 

11. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Mokyklos darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu 

privalu fiksuoti raštu, pildo protokolą ( priedas Nr. 10). 

 

XI. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

1. Gimnazijos mokytojai ir darbuotojai turi būti tinkamos išvaizdos, jų apranga – švari ir tvarkinga, 

dalykinio stiliaus. 

2. Gimnazijos mokiniai patalpoje būti be kepurės ir striukės. Sportinį kostiumą dėvėti tik per kūno 

kultūros ir šokio pamokas. 

3. Gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, jei gimnazijos mokytojo, darbuotojo ar mokinio 

apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 1 ir 2 punktų reikalavimų, įpareigoja Gimnazijos 

mokytoją, darbuotoją ar mokinį rengtis tinkamai. 

 

                             XII. MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO  (BUDĖJIMO) 

TVARKA:: 

 
 

1. Mokyklos vadovai budi mokykloje pagal tarpusavyje suderintą ir direktoriaus patvirtintą grafiką.  

2. Budintis administracijos atstovas: 

2.1. dieną prieš sudaro pavaduojamų pamokų tvarkaraštį, kabinetų keitimų grafiką; 

2.2. budėti pradeda 30 min. prieš pamokas.;  

2.3. užtikrina tvarką mokykloje; 
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2.4.  atsiradus nesklandumams, juos pašalina;  

2.5. stebi mokytojų ir mokinių budėjimą; 

3. Pagal sutarimą  mokytojai budi per pertraukas, užtikrina tvarką jaunimo klube ir 1 aukšte, 4 

aukšte, gimnazijos kieme. 

4. Klasių auklėtojai pagal grafiką organizuoja mokinių budėjimą rūbinėje. 

5. Budėjimas popamokinių renginių, vakarėlių, diskotekų metu: 
5.1. pedagogų ir mokinių budėjimas šventiniuose renginiuose, vakarėliuose, diskotekose 

organizuojamas pagal atskirą direktoriaus įsakymą;  

5.2. budėjimui gali būti pasitelkiami mokinių tėvai (globėjai), policija; 

5.3. budintys asmenys budėjimo darbą pradeda 30 minučių prieš renginio pradžią, postus pasiskirsto 

savarankiškai. Budi iki renginio pabaigos, vėliausiai renginys baigiasi 9.30 val. 

5.4. budėtojai šiuose renginiuose privalo saugoti tvarką, neleisti vartoti svaigalų, narkotinių 

medžiagų, rūkyti, nepadoriai elgtis; 

 5.5. budintis mokytojas, pastebėjęs bet kokius mokinių taisyklių pažeidimus ar kitas pražangas, 

informuoja direktorių tarnybiniu pranešimu; 

5.6. į mokyklos renginius įleidžiami 9-12 klasių mokiniai. Svečiams būtinas asmens tapatybės 

dokumentas, budintieji vykdo svečių registraciją. Mokiniai, atsivedę svečių, yra atsakingi už jų 

elgesį;  

5.7. Mokiniams draudžiama: 

5.7.1. įsinešti į mokyklą įvairius kvaišalus; 

5.7.2. rūkyti, vartoti ir platinti įvairius kvaišalus; 

5.7.3. mokykloje šiukšlinti, gadinti mokyklos turtą; 

5.8. pažeidęs tvarką mokinys arba svečias gali būti pašalintas iš renginio. 

XIII. MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, MAITINIMAS 

1. Mokinių sveikatos priežiūrą atlieka mokyklos bendrosios praktikos slaugytoja. 

2. Bendrosios praktikos slaugytoja privalo: 

2.1. prižiūrėti higienos normų ir taisyklių laikymąsi mokykloje; 

2.2. kontroliuoti mokinių mokymo ir poilsio režimo organizavimą, 

jų maitinimą, fizinio krūvio dozavimą kūno kultūros užsiėmimuose; 

2.3. iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie 

mokinio sveikatą įtraukti į el.dienyną ; 

2.4. analizuoti mokinių sergamumą ir kas pusmetį apie jų sveikatą 

pateikti rekomendacijas klasių auklėtojams ir mokyklos vadovams; 

2.5. dalyvauti mokinių sveikatingumo ugdyme, bendradarbiaujant su 
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visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.; 

2.6. kitus darbus reglamentuoja darbo pareigų aprašas. 

3. Virtuvės ir valgyklos darbuotojai privalo: 

3.1. rūpintis sveiku mokinių maitinimu; 

3.2. laiku paruošti maistą, laikantis maisto produktų paruošimo technologijos, higienos reikalavimų. 

Maisto produktų paruošimui naudoti tik patikrintus, turinčius kokybę patvirtinančius dokumentus 

pusfabrikačius, kurių nepraėjęs naudojimo laikas ir kurie neturi gedimo požymių; 

3.3. mokiniams pateikti maisto produktus švariuose induose, stebėti mokinių elgesį valgykloje. 

3.4. socialiai remtiniems mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas. Jį įsakymu skiria mokyklos 

direktorius, vadovaudamasis Socialinės paramos centro sprendimais;  

(Priedas Nr. 12 –Mokinių nemokamo maitinimo tvarkas aprašas)  

3.5. valgykloje aptarnavimo pradžia – 8.30 val., pabaiga – 15.00 val.. 

 

                           XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems gimnazijos mokytojams, mokiniams ir 

darbuotojams. 

2. Visi mokytojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. 

3. Vidaus darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant 

Gimnazijos darbo organizavimą. 
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TVARKOS  APRAŠAS - 49 puslapis 

Priedas Nr 1. 

Vilniaus Užupio  gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarka 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Neformalusis vaikų švietimas mokykloje  įgyvendinamas pagal Lietuvos švietimo įstatymą, 

patvirtintą 2011m. kovo 17d. Nr. XI-1281, ir  Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695. 

„DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2012 m. kovo 29 d. Nr. V-554 Neformaliojo ugdymo veikla yra skirta meninę, sportinę ar kitą 

veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms ir profesinėms 

kompetencijoms ugdyti. 

II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Neformaliojo vaikų švietimo tikslas yra per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti 

aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius. 

Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai: 

1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; 

2. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir 

gyvenimo būdų įvairovę; 

3. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; 

4. Spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių, ypatingų 

poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, socialinės adaptacijos problemų turinčių vaikų integravimas 

į visuomeninį gyvenimą. 

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO KRITERIJAI 

Skirstant neformaliojo švietimo valandas atsižvelgiama į šiuos kriterijus: 

• Mokinių poreikius ir polinkius. 

• Pedagogų sugebėjimą organizuoti tam tikrą popamokinę veiklą. 

• Bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. 

• Mokinių krepšeliui skirtas lėšas. 

• Mokyklos ugdymo planą, skiriamų valandų skaičių. 

IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

1. Neformaliojo švietimo valandų skaičių mokykloje apsprendžia ugdymo planas. 
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2. Mokslo metų pabaigoje neformaliojo švietimo vadovai teikia paraiškas kitiems 

mokslo metams  su veiklos aprašymu (anotacija), būrelio tikslus, uždavinius, valandų skaičių, 

siekiamą rezultatą. 

3. Baigiantis mokslo metams (gegužės mėn.) mokytojai, planuojantys neformaliojo 

švietimo būrelius, informuoja mokinius apie planuojamus neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

4. Apibendrinant duomenis nustatoma, kiek mokinių ir kokioje veikloje pageidautų 

dalyvauti. Sudaromi preliminarūs mokinių pageidaujančių dalyvauti popamokinėje veikloje sąrašai. 

5. Neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai: 

5.1. iki birželio 08 d. supažindina mokinius su neformaliojo švietimo programomis. 

5.2. iki birželio 22 d. teikia direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už neformalų švietimą, tvirtinti 

neformaliojo švietimo veiklos programas. 

6. Neformaliojo švietimo valandos gali būti skiriamos: 

6.1.         mokinių saviraiškai ir laisvalaikiui; 

6.2.         kryptingam meniniam ugdymui ( muzikos, šokio, dramos, dailės kryptys); 

6.3.         kūno kultūrai ir sportui; 

6.4.         sveikos gyvensenos propagavimui; 

6.5.         gamtosauginei ir turistinei veiklai; 

6.6.         etninei kultūrai ir pilietiniam ugdymui; 

6.7.         techninei kūrybai bei technologijoms; 

6.8.         socialiniams bei komunikaciniams gebėjimams ugdyti (jaunieji lyderiai, savivalda, 

projektai); 

6.9.         žalingų įpročių ir kvaišalų prevencijai;    

6.10.      darbui su gabiais mokiniais,  tikslinių mokslinių gebėjimų ugdymui; 

6.11.      kitai veiklai. 

7. Neformaliojo švietimo valandos neskiriamos pasirenkamiesiems dalykams, pagilinto 

dalykų mokymo programoms. 

8. Mokyklos tarybai pritarus, neformaliojo švietimo paskirstomos, atsižvelgiant į klasių 

komplektų skaičių, užsiėmimų tikslingumą ir mokinių poreikių tyrimus, kurie vykdomi kasmet 

balandžio mėnesį. 

9. Neformaliojo švietimo būrelio sąraše mokinių turi būti ne mažiau negu steigėjo 

patvirtintas skaičius (12 mokinių). 
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10. Papildomas ugdymas fiksuojamas neformaliojo  švietimo veiklos dienyne, laikantis 

visų dienyno pildymo reikalavimų ir gale metų atiduodamas į archyvą. 

11. Apie savo darbo laiką ir vietą neformaliojo švietimo būrelio vadovas informuoja 

direktoriaus pavaduotoją neformaliam švietimo ir mokinius. 

12. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai, sudarydami darbo grafikus, atsižvelgia į 

mokinių pageidavimus. 

13. Sudaromi visų būrelių veiklos ir mokyklos patalpų užimtumo grafikai, kuriuos tvirtina 

mokyklos direktorė bei  skelbiami gimnazijos internetiniame puslapyje, skelbimų lentoje. 

14. Neformaliojo švietimo būrelio vadovas užtikrina mokinių saugumą užsiėmimų metu 

V. ATSISKAITYMAS UŽ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  BŪRELIO VEIKLĄ 

1. Būrelių vadovai pasiekimus parodo organizuodami parodas, dalyvaudami įvairiuose mokyklos ir   

bendruomenės  renginiuose, šventėse, varžybose, konkursuose. Menų būrelių vadovai balandžio – 

gegužės mėnesį organizuoja išmokytos programos ataskaitinį  pasirodymą. 

2. Už aktyvią veiklą mokiniai skatinami mokyklos padėkos raštais. 

 

 

 

Priedas Nr 2. 

Pamokų pavadavimo tvarka Vilniaus Užupio gimnazijoje 

1. Mokytojui susirgus (turint nedarbingumo pažymėjimą), išvykus į kvalifikacijos 

kėlimo renginį ar atliekant kitą, direktoriaus įsakymu įformintą veiklą, mokytojas gali būti 

pavaduojamas.  

2. Už pavaduotas pamokas yra mokama pagal tuo metu aktualų „Švietimo įstaigų 

darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą”, patvirtintą 

ŠMM. 

3. Vaduojančius mokytojus skiria,  tvarkaraštį kiekvienai dienai  atskirai sudaro  ir 

pavadavimus elektroniniame dienyne pažymi  tą dieną, kai bus vaduojamos pamokos,  budintis 

administracijos atstovas. 

3.1. Pirmumo tvarka pamokas vaduoti skiriami to paties arba  giminingo mokomojo 

dalyko mokytojai; 

3.2. Jei nėra galimybės  skirti to paties ar giminingo dalyko mokytojų pavadavimui, tai  

vaduoti gali būti skiriamas  pagalbos mokiniui specialistas (psichologas ir soc. pedagogas), kuris 

pamokos metu klasėje vykdo socialinio pobūdžio veiklą; 
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3.3. Gali vaduoti kitų dalykų mokytojai ar pagalbos mokiniui specialistai,  jei vykdoma 

kontrolinė ar kita savarankiško darbo pobūdžio veikla pamokoje, kurią parengė tą klasę mokantis 

mokytojas. 

4. Tvarkaraštis, esant galimybei, paskelbiamas mokytojų kambaryje ne vėliau kaip prieš 

1 dieną. 

4.1. Jei apie iškilusį pavadavimo poreikį sužinoma tą pačią dieną, budintis administracijos 

atstovas pavadavimo galimybę su galinčiais vaduoti mokytojais suderina žodžiu ir paskelbia 

raštiškai mokytojų kambaryje. 

5. Mokytojai,  baigdami dienos darbus,  susipažįsta su kitos dienos pavadavimų 

tvarkaraščiu, esant galimybei, susisiekia su mokytoju, kurį turi vaduoti, pasirengia pamokoms. 

6. Jei mokytojas dėl pateisinamos priežasties negali pavaduoti jam skirtų pamokų, jis 

privalo informuoti,  tą dieną kai turėtų  būti vaduojamos pamokos, budintį administracijos atstovą 

ne vėliau kaip prieš 1 dieną. 

7. Mokytojas gali pavaduoti ir gauti apmokėjimą tik už tas pamokas, kurias jis vadavo 

tuo metu, kai neturėjo savo pamokų ir jei per dieną kartu su vaduojamomis pamokomis pravedė ne 

daugiau 8 pamokas. 

8. Mokytojas, pavadavęs pamokas, privalo užpildyti elektroninį dienyną ir pavaduotų 

pamokų žiniaraštį. El. dienynas turi būti užpildytas tą pačią arba paskesnę dieną, pavaduotų pamokų 

žiniaraštis – savaitės bėgyje.  

9. Visais kitais atvejais, kai mokytojas negali dėl pateisinamų priežasčių ir su 

direktoriaus leidimu vesti pamokų, jis asmeniškai susitaria su kolegomis dėl pavadavimų  ir 

informuoja  tą administracijos atstovą, kuris budi pavaduojamų pamokų dieną,  raštiškai. Tokios 

pavaduotos pamokos nėra fiksuojamos pavaduotų pamokų žiniaraštyje ir už jas nėra mokama.  El. 

dienyną užpildo mokytojas turėjęs vesti pamokas. 

10. Savavališkai mokytojams nevesti pamokų, keistis pamokomis, vaduoti ar  išleisti 

vienas kitą iš darbo yra griežtai draudžiama ir traktuojama kaip mokyklos Vidaus darbo tvarkos 

taisyklių pažeidimas. 

 

Priedas Nr. 3 

Naudojimosi mokyklos patalpomis ir turtu tvarka 

 

1. Kabineto vadovas atsako už kabineto estetinį vaizdą, informacinius stendus, 

medžiagos stenduose atnaujinimą, baldus ir mokymo priemones. 

2. Kabineto vadovas, jeigu kabinete vyksta kito mokytojo vedama pamoka, privalo 

palikti kabinetą ir netrukdyti dirbti. 
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3. Jei mokykloje dėl oficialių mokomųjų renginių ( olimpiadų, projektų,  t.t.) kabinetai 

užimami ne pagal tvarkaraštį, mokytojai pakeitimus turi žinoti prieš dieną.  

4. Kabinete esančiu kompiuteriu, išmaniąja lenta ar kitu bendru mokykliniu inventoriumi 

turi teisę naudotis ir ateinantys mokytojai. Tačiau mokiniams naudotis visomis priemonėmis, o ypač 

kompiuteriu galima tik su mokytojo priežiūra arba leidimu . 

5. Po pamokos kabinete dirbęs mokytojas išeidamas užrakina kabinetą ir nuneša jį 

budinčiajai . Palikti tuščio kabineto neužrakinto  negalima.  

6. Už sugadintą, ištepliotą, prišiukšlintą ar kitaip sudarkytą inventorių, mokymo 

priemones ar patalpą atsako kabinete dirbantis mokytojas ir jis   nedelsdamas sutvarko, sutaiso ar 

pakeičia nauju (pagal susitarimą ir aplinkybes) sugadintą daiktą. 

 

Priedas Nr.4 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS   APRAŠYMAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus Užupio Gimnazijos (toliau – Gimnazijos) direktoriaus pavaduotojas ugdymui (toliau – 

Pavaduotojas) yra pavaldus Gimnazijos direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus. 

2. Pavaduotoją skiria ir atleidžia Gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

3. Pavaduotojas, nesant direktoriui eina Gimnazijos direktoriaus pareigas. 

4. Pavaduotojas turi atlikti šiuos reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį 

kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

4.2. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe; 

4.3. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Gimnazijos 

veiklą; 

4.4. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis. 

4.5. mokėti dirbti su MS Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlok, Internet Explorer; 

4.6. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo 

kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, prevenciniais 

nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Gimnazijos 

nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą 

ir Gimnazijos veiklą; 
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4.7. pavaduotojas turi būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

civilinės saugos, saugaus eismo, gamtosauginiais reikalavimais, mokėti suteikti pirmąją medicininę 

pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui. 

II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS 

5. Pavaduotojas vykdo šias funkcijas (pagal pasiskirstymą): 

5.1. organizuoja Gimnazijoje: 

5.1.1. metinės veiklos programos rengimą; 

5.1.2. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą; 

5.1.3. bendrųjų programų vykdymą; 

5.1.4. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą, teikia metodinę pagalbą; 

5.1.5. teminių planų, neformaliojo ugdymo ir kitų ugdymo/švietimo programų rengimą ir aptarimą; 

5.1.6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; 

5.1.7. programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus; 

5.1.8. veiklos kokybės įsivertinimą; 

5.1.9. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su 

institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą; 

5.1.10. mokytojų bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir organizuoja jų švietimą; 

5.1.11. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais; 

5.1.12. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą; 

5.1.13. programų, kursų ir modulių rengimą; 

5.1.14. mokinių ir mokytojų budėjimą Gimnazijoje pamokų ir renginių metu; 

5.2. rengia Gimnazijoje; 

5.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius, vykdo jų stebėseną; 

5.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines, jas analizuoja; 

5.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus; 

5.2.4. direktoriaus įsakymų projektus; 

5.2.5. Mokytojų tarybos ir administracijos posėdžių darbotvarkių projektus ir juos teikia Gimnazijos 

direktoriui; 

5.2.6. ataskaitas Savivaldybės administracijai, Švietimo skyriui ir kitoms institucijoms; 
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5.2.7. veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoja jų projektų 

svarstymą ir derina su Gimnazijos savivaldos institucijomis; 

5.3. Stebi: 

5.3.1. veiklos vykdymą pagal švietimo veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

5.3.2. bendrojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą; 

5.3.3. darbo tvarkos laikymąsi, raštiškai informuoja Gimnazijos direktorių apie darbo drausmės 

pažeidimus; 

5.3.4. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą, užtikrina, kad ataskaitos būtų rengiamos pagal 

Raštvedybos taisykles ir laiku pateikiamos; 

5.3.5. kad Gimnazijos teritorijoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės – psichotropinės 

ar kitos medžiagos, prekiaujama jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai; 

5.4. koordinuoja Gimnazijoje: 

5.4.1. vaiko gerovės komisijos darbą, individualių programų rengimą, įgyvendinimą; 

5.4.2. mokytojų darbą su gabiais mokiniais; 

5.4.3. ugdymo turinio formavimą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis; 

5.5. tvarko Gimnazijoje: 

5.5.1. mokinių ir pedagogų duomenų registrus, teikia informaciją atskaitingoms institucijoms; 

5.5.2. mokinių išsilavinimo dokumentų išdavimą, apskaitą Mokinių registre; 

5.5.3. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius; 

5.6. teikia Gimnazijos direktoriui: 

5.6.1. siūlymus ir projektus dėl ugdymo kokybės gerinimo; 

5.6.2. siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo; 

5.6.3. siūlymus dėl Gimnazijos veiklos gerinimo; 

5.6.4. vadybinės veiklos ataskaitas; 

5.7. stebi ir analizuoja ugdymo procesą, rezultatus, pokyčius, su jais supažindina Gimnazijos 

bendruomenę; 

5.8. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui; 

3 

5.9. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius 

Gimnazijos bendruomenės santykius; 
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5.10. teikia Gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo procesą, atsiskaito už pareigų 

atlikimą; 

5.11. suderina su Gimnazijos direktoriumi: 

5.11.1. veiklą, kurią organizuoja (renginiai, posėdžiai, projektai, seminarai, konferencijos, paskaitos 

ar kita veikla), jų darbotvarkes, scenarijus ar kitokią informaciją; 

5.11.2. išvykimą iš gimnazijos darbo metu; 

5.11.3. išvykimus į komandiruotes; 

5.12. esant reikalui, atlieka kitus darbus, nurodytus Gimnazijos direktoriaus, neviršijant 

kompetencijų. 

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS 

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę: 

6.1. kelti savo kvalifikaciją, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą; 

6.2. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi darbo (vidaus) tvarkos taisyklių, pareigybių, saugos darbe 

norminių aktų reikalavimų; 

6.3. gauti iš steigėjo, valstybinių ir Savivaldybės institucijų informaciją ir metodinę pagalbą 

mokinių ugdymo, finansinės ūkinės veiklos organizavimo, saugos darbe klausimais; 

6.4. perduoti dalį funkcijų ir teisių ugdymo proceso klausimais kitiems kompetentingiems 

darbuotojams, suderinus su Gimnazijos direktoriumi; 

6.5. sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę mokinių ir darbuotojų sveikatai bei gyvybei; 

6.6. reklamuoti Gimnaziją regione, šalyje, užsienyje; 

6.7. teikti siūlymus Gimnazijos administracijai, savivaldos institucijoms ir kt. dėl Gimnazijos 

veiklos gerinimo. 

IV . DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ 

7. Pavaduotojas atsako už: 

7.1. Gimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybių aprašymuose numatytų pareigų 

bei funkcijų kokybišką vykdymą; 

7.2. valstybinės bei miesto švietimo politikos įgyvendinimą; 

7.3. Gimnazijos veiklą; 

7.4. saugių darbo sąlygų sudarymą pedagoginiam personalui, saugų mokinių ugdymą, darbo tvarkos 

taisyklių laikymąsi; 

7.5. patikėtą Gimnazijos turto valdymą, naudojimą, disponavimą; 

7.6. dėl direktoriaus pavaduotojo ugdymui kaltės padarytus nuostolius Gimnazijai; 
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8. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui už jam deleguotų funkcijų nevykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Priedas Nr. 5 

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Vilniaus Užupio gimnazijos mokytojo (toliau – mokytojas) pareigybės aprašymas 

reglamentuoja mokytojo, dirbančio gimnazijoje pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Mokytojas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, gimnazijos direktoriaus įsakymais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos vidaus ir darbo 

tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu. 

3. Mokytoją priima į darbą ir iš jo atleidžia, skiria darbo užmokestį gimnazijos 

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka. 

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

4. Mokytoju gali dirbti asmuo: 

4.1. įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją - pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 

programas arba, neturintis pedagogo kvalifikacijos, bet išklausęs švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą - pagal neformaliojo švietimo programas; 

4.2. baigęs profesinio mokymo programą, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, 

turintis 3 metų atitinkamos srities darbo stažą ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą - pagal neformaliojo švietimo programas; 

4.3. įgijęs vidurinį išsilavinimą ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 

pedagoginių ir psichologinių žinių kursą – pagal neformaliojo švietimo programas; 

4.4. įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją arba turintis 

reikalingą specialųjį pasirengimą, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės 

nustatyta tvarka išduotą leidimą (siuntimą) – mokyti tikybos;  

4.5. asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje – pagal bendrojo ugdymo programas. 

5. Mokytoju negali dirbti asmuo: 

5.1. nuteistas už tyčinę nusikalstamą veiklą; 
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5.2. teismo sprendimu pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, – iki jo pripažinimo 

veiksniu ar veiksnumo apribojimo panaikinimo; 

5.3. kuriam teismo sprendimu apribota tėvų valdžia, – iki apribojimo panaikinimo; 

5.4. sergantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamame sąraše 

nustatytomis ligomis; 

5.5. buvęs SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis 

darbuotojas, kuriam taikomi teisės aktais numatyti apribojimai; 

5.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 

6. Mokytojui taikomi tokie papildomi reikalavimai: 

6.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

6.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;  

6.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą, reglamentuojančius 

teisės aktus; 

6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas 

ir konfliktus, dirbti komandoje;  

6.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

III. FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

7. Mokytojas vykdo tokias funkcijas: 

7.1. užtikrina ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; 

7.2. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą 

tėvams, savo kultūriniam identitetui laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 

7.3. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų; 

7.4. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir 

juos tinkamai organizuoja; 

7.5. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį; 

7.6. ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir 

pasitikėjimą savo gebėjimais; 

7.7. suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus; 



 33 

7.8. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie 

mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas); 

7.9. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus,  

7.10. dalyvauja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, 

mokinių tyrimų vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose 

darbo grupėse, komisijose; 

7.11. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi 

poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį; 

7.12. bendradarbiauja su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti mokymo tikslai; 

7.13. nedelsiant informuoja gimnazijos direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar įtarus 

mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu 

taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą; 

7.14. budi gimnazijos valgykloje, kieme pertraukų metu, renginiuose ; 

7.15. vadovaudamas klasei:  

7.15.1. planuoja ir organizuoja klasės veiklą ir renginius, įtraukia į juos tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

7.15.2. bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), švietimo 

pagalbos mokiniui specialistais, sprendžia mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas; 

7.15.3. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (el. dienyną, asmens 

dokumentus , saviugdos knygutės ir  kita); 

7.15.4. padeda reguliuoti mokinių mokymosi krūvį; 

7.15.5. stebi mokinių elgesį, pasiekimus, pamokų lankomumą, informuoja apie tai tėvus 

(globėjus, rūpintojus), gimnazijos administraciją, siūlo prevencijos priemones; 

7.16. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar gimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas 

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją. 

8. Mokytojo atsakomybė: 

8.1. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, gimnazijos nuostatus, 

laikytis gimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų; 

8.2. tinkamai atlikti priskirtas funkcijas, gimnazijos direktoriaus pavedimus; 

8.3. užtikrinti asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Mokytojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą 

žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

III. PAREIGYBĖS TEISĖS 
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10. Mokytojas turi teisę: 

10.1. siūlyti savo individualias programas;  

10.2. pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas; 

10.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

10.4. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka; 

10.5. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

10.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, asociacijų veikloje; 

10.7. siūlyti gimnazijos direktoriui kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl 

minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo, taip pat siūlyti gimnazijos vadovui 

skirti vaikui už švietimo įstaigos vidaus ir darbo tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų 

pažeidimus drausmines auklėjamojo poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka; 

10.8. teikti siūlymus dėl gimnazijos ugdymo planų sudarymo, ugdymo proceso kokybės 

gerinimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo veiksmingumo, pamokų krūvio 

skirstymo, ūkinės finansinės veiklos organizavimo; 

10.9. gauti iš gimnazijos darbuotojų informaciją, reikalingą pareigoms tinkamai vykdyti;  

10.10.  teikti siūlymus vertinant gimnazijos vadovų bei kolegų vadybinę ir pedagoginę 

veiklą;  

10.11.  gauti išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkančią algą, darbo užmokesčio priedą, 

priemokas ar kitas išmokas, būti skatinamas teisės aktų nustatyta tvarka; 

10.12. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi; 

10.13. vadovaujant klasei: 

10.13.1. organizuoti mokinių išvykas už gimnazijos ribų; 

10.13.2. kontroliuoti mokinių pareigų vykdymą, padėti spręsti įvairaus pobūdžio jų problemas; 

10.13.3. prireikus kviestis mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

10.13.4. padėti mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį; 

10.13.5. atsižvelgus į aplinkybes, atsisakyti vadovavimo klasei nepasibaigus mokslo metams; 

11. Mokytojas gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir 

kituose teisės aktuose. 

V. PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS 

12.  Mokytojas pavaldus ir atskaitingas gimnazijos direktoriui. 
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Priedas Nr. 6. 

VILNIAUS UŽUPIO   GIMNAZIJOS KLASĖS AUKLĖTOJŲ VEIKLOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. . Aprašas reglamentuoja Vilniaus Užupio gimnazijos klasės auklėtojas veiklą. 

2. Dirbti klasės vadovu gali mokytojas, turintis toje klasėje bent vieną savaitinę dalyko 

pamoką.   

3. Klasės auklėtojas  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo skyriaus patvirtintais dokumentais, 

gimnazijos direktoriaus patvirtintais dokumentais ir šiais nuostatais. 

4. Spręsdami klausimus klasių auklėtojai i privalo laikytis konfidencialumo, vadovautis 

tarnybinės, pedagoginės ir socialinio darbo  etikos normomis. 

 

II. PAGRINDINIAI KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS TIKSLAI 

5.. Bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytiniais, klasėje dirbančiais mokytojais bei 

mokinių tėvais, puoselėti mokinių vertybines, demokratines, pilietines nuostatas, komunikacinius 

gebėjimus, informacinę kultūrą ir gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą. 

6. Padėti mokiniui įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos planavimo 

pagrindų. 

 

III. KLASĖS AUKLĖTOJO  TEISĖS 

7. Pasirinkti auklėjamosios veiklos būdus ir formas, atitinkančias bendruosius ugdymo 

tikslus ir gimnazijos tikslus, skirtingų poreikių mokinių grupes. 

8. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą. 

9. Susipažinti su klasės auklėtojo  veiklą reglamentuojančių dokumentų projektais. 

10. Atsisakyti auklėjamosios klasės dėl rimtų sveikatos problemų, dėl rimtų šeimyninių 

aplinkybių ar kitų objektyvių priežasčių. 

11. Iš anksto susitarus su mokytoju, stebėti bet kurio dalyko pamoką, siekiant išsiaiškinti 

ugdytinių problemines sritis. 

12. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 
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IV. KLASĖS AUKLĖTOJO PAREIGOS 

13. Vadovaujant klasei: 

13.1 bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje dirbančiais mokytojais, socialiniu pedagogu ir        

psichologu, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, mokyklos vadovybe mokinių ugdymo 

klausimais; 

13.2. rūpintis mokykloje mokinių sveikata, padėti reguliuoti darbo ir poilsio režimą; 

13.3 vykdyti žalingų įpročių prevenciją, informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), soc. 

pedagogą, jei tikslinga, mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį apie žalingų įpročių apraiškos 

atvejus; 

13.4 stebėti mokinių pasiekimus ir elgesį, informuoti apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus), 

ypatingais atvejais ir mokyklos vadovybę; 

13.5 kartu su mokiniais ir / ar tėvais (globėjais, rūpintojais) planuoti ir organizuoti vadovaujamos 

klasės renginius, išvykas; 

      13.6 kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) spręsti mokinių ugdymo(si) problemas, rūpintis tėvų     

      (globėjų, rūpintojų) švietimu; 

      13.7 padėti mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį; 

      13.8 kontroliuoti auklėtinių pamokų lankomumą ir pažangumą (iki kiekvieno mėnesio 10 d. 

pristatyti lankomumo ataskaitas socialinei pedagogei mokinių turinčių problemų );  rinkti gydytojo 

pažymas ir  pusmečio pabaigoje perduoti sveikatos priežiūros specialistei, mokslo metų pabaigoje 

surinkti mokinių lankomumo lapus ir saugoti juos vienus metus;    

      13.9. I–IV gimnazijos klasėse  organizuoti temines klasės valandėles; 

     13.10 pagal poreikį organizuoti klasės tėvų susirinkimus, bet ne mažiau kaip 2 kartus per          

mokslo metus. Susirinkimai protokoluojami( nurodome dalyvaujančiuosius, dienotvarkę ir 

nutarimus) .  Protokolų kopijos atiduodamos kuruojančiam  pavaduotojui; 

13.11 kartu su klasės aktyvu sudaryti auklėjamosios klasės vadovo planus, kuriuo tvirtina 

kuruojantis pavaduotojas.   

13.12 esant galimybei dalyvauti mokyklos renginiuose, kuriuose dalyvauja auklėtiniai, padėti 

ugdytiniams pasirengti; 

      13.14 organizuojant ekskursiją, vesti instruktažą, parengti ir pateikti prašymą dėl leidimo vykti į     

      ekskursiją direktoriui prieš 3 darbo dienas ir gauti raštišką direktoriaus leidimą; 

      13. 15 laiku( iki kiti mėn. 10d.) ir atsakingai tvarkyti elektroninį dienyną, mokinių asmens 

bylas; 

      13.16 supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ne vėliau kaip per 3 dienas su  

       direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo,   
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       papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą, nuobaudos skyrimo ar papeikimo. 

      14. Vykdyti kitas teisės aktuose ir direktoriaus įsakymais nustatytas pareigas ir funkcijas. 

V. KLASĖS AUKLĖTOJO  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR 

REGLAMENTAVIMAS 

15. Mokykloje veikia klasės vadovų metodinė grupė, kurią sudaro klasių auklėtojai 

16. Klasių auklėtojų metodinė grupė sudaroma ir tvirtinama kiekvienų mokslo metų 

pradžioje gimnazijos direktoriaus. 

17. Kl. auklėtojai kasmet dalijasi darbo patirtimi, sekmės pavyzdžias klasių auklėtojų 

metodiname ratelyje, rengia darbo ataskaitas direkciniam susirinkimui ir teikia pasiūlymus dėl 

darbo tobulinimo. 

 

VI. KLASĖS AUKLĖTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

25. Už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą,  atsakoma pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. 

 

Priedas Nr.7 

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

1. Vilniaus Užupio gimnazijos bibliotekininko pareigybė yra priskiriama valstybės ir 

savivaldybių įstaigų A ir B lygio specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B 

3. Pareigybės pavaldumas –bibliotekininkas tiesiogiai pavaldus Vilniaus Užupio 

gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui atsakingam už bibliotekos darbą. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam 

prilygintą išsilavinimą, aukštesnįjį bibliotekinį arba pedagoginį išsilavinimą;  
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5. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, 

skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, bibliotekos fondų apskaitos 

programomis,  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. komplektuoja  gimnazijos ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo 

populiariąją, metodinę literatūrą (toliau – bibliotekos fondas); 

6.2. pildo, tvarko ir saugo gimnazijos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;  

6.3. rengia naudojimosi gimnazijos biblioteka taisykles; 

6.4. tvarko gimnazijos bibliotekos fondą biblio.lt pagalba; 

6.5. sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas); 

6.6.  tvarko bibliotekos informacinių laikmenų fondą; 

6.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas), ugdant mokinių 

informacinius gebėjimus; 

6.8. organizuoja ir vykdo gimnazijos mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, vadovų, 

aptarnaujančio personalo  (toliau – vartotojų) aptarnavimą: 

6.8.1. supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis; 

6.8.2. moko naudotis atviru bibliotekos fondu; 

6.8.3. atsako į vartotojų užklausas; 

6.8.4. padeda rasti informaciją; 

6.9. priima iš vartotojo vietoje prarastų ar sugadintų dokumentų ar įrangos tokius pat arba 

pripažintus lygiaverčiais dokumentus ar įrangą; 

6.10. dalyvauja mokytojų tarybos veikloje, gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, 

komisijose; 

6.11. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus pagal kompetenciją. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

7.Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

7.1. už darbo bibliotekoje drausmę ir bibliotekos fondo apsaugą, kokybę ir atnaujinimą; 
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7.2. teminių informacinių aplankų (kartotekų) aktualiomis temomis rengimą; 

7.3. už gimnazijos bibliotekos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.4. už vartotojams teikiamų duomenų tikslumą ir patikimumą;  

7.5. už darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos numatytų reikalavimų laikymąsi;  

7.6. už gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų vykdymą. 

7.7. už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos gimnazijoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir 

patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką 

8. Bibliotekininkas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

Priedas Nr. 8 

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJA SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINĖ 

INSTRUKCIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis tarptautiniais vaikų teises ir interesus  

reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais  norminiais aktais, pareigine 

instrukcija, etikos  principais. 

 

II. SOCIALINIO PEDAGOGO TEISĖS IR PAREIGOS 

2.    Socialinio pedagogo teisės: 

2.1. Būti švietimo įstaigos tarybos nariu, dalyvauti direkciniuose pasitarimuose; 

2.2. Susipažinti su švietimo įstaigos dokumentacija, skirta atskiriems ugdytiniams ir klasių  

bendruomenėms; 

2.3. Lankytis pamokose ir papildomojo ugdymo veikloje; 

2.4. Teikti siūlymus švietimo įstaigos administracijai, pedagogams, klasių auklėtojams, tėvams,  

teisėtiems vaiko atstovams; 

2.5. Prireikus kreiptis į atitinkamus specialistus švietimo įstaigoje ir už jos ribų; 

2.6. Gauti reikiamą informaciją ir paramą iš valdžios, vaikų teisių apsaugos, teisėsaugos ir kitų   

įstaigų; 



 40 

2.7. Atstovauti vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų; 

2.8. Gauti mokslinę, metodinę pagalbą iš mokslo, švietimo, socialinių įstaigų; 

2.9. Pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant tinkamas  

formas ir laiką. 

3.   Socialinio pedagogo pareigos: 

3.1. Įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius; 

3.2. Pasirinkti efektyvius darbo metodus; 

3.3. Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese; 

3.4. Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją 

apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą; 

3.5. Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų; 

3.6. Informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę  

situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo; 

3.7. Atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą; 

3.8. Konsultuotis su kolegomis ir prireikus nukreipti vaiką pas kitus specialistus. 

 

III. SOCIALINIO PEDAGOGO VERTYBINĖS NUOSTATOS 

4.    Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis: 

4.1.  Pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos; 

4.2.  Atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą; 

4.3. Tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę 

priklausomybę; 

4.4.  Unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas; 

4.5.  Vaiko kaip asmenybės vertinimas; 

4.6.  Nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas; 

4.7.  Empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti; 

4.8.  Priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori jį  

matyti socialinis pedagogas; 

4.9.  Konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam  

pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiami kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų  globėjų 

sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų;  
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4.10. Neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas; 

4.11. Pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku. 

 

IV. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS 

5. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir  

kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.  

6.  Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais 

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo 

alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo  saviraiškos ir 

saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų 

problemų sprendimo prevencines programas. 

7.  Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir  

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi  sunkumų, 

poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę 

pagalbą. 

8.  Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos vadovais 

sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia  

siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo  

aplinką. 

9. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios  

aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams. 

10. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – 

pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.  

11.  Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš 

kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.  

12.Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. 

13. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams  patenkinti, gavimą.  

14. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis  

teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.  

15. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

16. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. 

17. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių. 

 

V. SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR VEIKLOS NUOSTATOS 
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18.     Siekdamas  vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas: 

18.1.  Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas); 

18.2.  Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja); 

18.3.  Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja); 

18.4.  Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako); 

18.5.  Šviečiamąją (informuoja, aiškina); 

18.6.  Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją); 

18.7.  Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti); 

18.8.  Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus); 

18.9.  Socialinio ugdymo. 

19. Socialinis pedagogas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo,   

konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais, 

profesinio rengimo standartu ir  pareigybės aprašu. 

 

VI. SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO ORGANIZAVIMAS IR REGLAMENTAVIMAS 

20. Socialinis pedagogas turi  atskirą kabinetą vaikų, jų tėvų  ar teisėtų atstovų, pedagogų 

konsultacijoms.  

21. Socialinį pedagogą darbo priemonėmis aprūpina įstaiga, kurioje jis dirba. 

22. Socialinis pedagogas planuoja savo darbo dieną, atsižvelgdamas į paraiškas konsultacijoms, 

švietimo įstaigos ypatumus bei įstaigą lankančių vaikų poreikius. Ne mažiau kaip 50 proc. savo 

darbo laiko skiria darbui su vaikais pačioje įstaigoje, pedagogų, klasių auklėtojų konsultavimui. 

Kitą darbo laiką skiria vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir  

organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už švietimo įstaigos  ribų. 

23. Socialinio pedagogo administracinę priežiūrą įstaigoje atlieka įstaigos pavaduotojas. 

 

Priedas Nr.9 

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ BAZĖS 

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokyklos psichologas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis bei mokyklos psichologo bendraisiais pareiginiais nuostatais. 
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II. MOKYKLOS PSICHOLOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

  

2.  Mokyklos psichologas: 

2.1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas ; 

2.2. bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, 

numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo 

komisijoje; 

2.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; 

2.4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti; 

2.5. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais; 

2.6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius; 

2.7. dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir 

ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 

2.8. šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais; 

2.9. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko 

teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos 

ir elgesio pamokų metu stebėseną; 

2.10. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, 

suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų 

(globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

2.11. atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės 

poreikius; 

2.12. dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, 

mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus; 

2.13. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

2.14. derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos 

rengia savo veiklos programą mokslo metams; 
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2.15. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių 

ir derina jį su mokyklos administracija; 

2.16. skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu 

darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines 

programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo 

vietą derina su mokyklos administracija; 

2.17. vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis. 

3. Mokyklos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos 

konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu. 

 

 

Priedas Nr.10 

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS VIDAUS TVARKOS SUSITARIMAI DĖL MOKINIŲ 

ELGESIO 

1. MOKINYS IR MOKYMOSI PROCESAS: 

 

1.1. Į gimnaziją atvykti prieš prasidedant pamokoms; 

1.2. Į pamokas po pertraukų ateiti laiku, po 1-ojo skambučio.  

1.3. Nepasibaigus pamokoms, išeiti negrįštinai iš gimnazijos be klasės vadovo, o jam 

nesant, budinčio administracijos atstovo, draudžiama; 

1.4. Visi pateisinamieji dokumentai pateikiami klasės auklėtojui atėjus į mokyklą ( tą pačią 

dieną); 

1.5. 3 – 4 klasių mokiniai laisvų pamokų metu turi būti mokykloje ar mokyklos teritorijoje.  

1.6. Kūno kultūros pamokų metu atleisti iš pamokų mokiniai privalo būti sporto salėje.  

1.7. Moksleiviai, lankantys muzikos, choreografijos, sporto ar dailės mokyklas, tėvų 

prašymu ir direktorės įsakymu gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų. Mokinio 

pasiekimai vertinami pagal gimnazijos vertinimo sistemą. Atleistas mokinys pamokos metu turi būti 

mokykloje. Jeigu pamokos paskutinės, pateikus tėvų sutikimą mokinys išleidžiamas namo. 

1.8. Pamokų metu mokinys elgiasi kultūringai, į pamoką ateina  be striukių, paltų,  

kepurių, šalikų, dėvėti uniformą, netrukdo mokytojui ir klasės draugams.  

1.10 . Nebuvimas pamokoje neatleidžia nuo žinių kontrolės. Praleistų pamokų medžiagą 

įsisavina pats mokinys. 

1.11.  Mokinys turi atsiskaityti už praleistus kontrolinius darbus per savaitę, išskyrus ilgos 

ligos atvejus . 
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1.12.  Visada turėti reikalingas mokymosi priemones pagal kiekvieno dalyko mokytojo 

reikalavimus. 

1.13.  Kiekviena klasė per švaros dienas  turi tvarkyti ir prižiūrėti jai skirtą plotą 

gimnazijoje.   

1.14.  Tausoti  mokyklos inventorių. Sugadinus suremontuoti arba atpirkti. 

1.15.  Mokiniams namų darbai atostogoms neužduodami. 

1.16.  Mokiniai pamokų metu  išjungia  mobiliuosius telefonus, audio grotuvus, planšetes.  

1.17.  Per dieną mokinys turi teisę rašyti 1 kontrolinį darbą. (Kontrolinis darbas –patikra iš 

skyriaus medžiagos ar susitartų temų skaičiaus). 

 

2. MOKINIO ELGESYS GIMNAZIJOJE IR VIEŠOSIOSE VIETOSE 

2.1.  Gimnazijoje privalu elgtis kultūringai ir mandagiai, sveikintis su mokyklos 

darbuotojais, svečiais, nešiukšlinti, nesispjaudyti, nesikeikti, laikytis tolerancijos kodekso. 

2.2.  Vartoti ir/ar turėti su savimi svaiginančias medžiagas, žaisti kortomis ir kitus 

azartinius žaidimus, rūkyti gimnazijoje ir jos teritorijoje bei gimnazijos renginiuose griežtai 

draudžiama.  

2.3.  Jeigu kyla įtarimas, kad mokinys yra apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų 

iškviesti tėvus. Įtarus, kad mokinys apsvaigęs nuo alkoholio - administracija, dalyvaujant 

socialiniam pedagogui, turi teisę, patikrinti mokinio blaivumą alkotesteriu ir iškviesti mokinio tėvus 

į mokyklą.  

2.4.  Vykdant bendrąją psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją mokykloje gali 

būti vykdomi mokyklos aplinkos, mokinių spintelių ir mokinių daiktų patikrinimai. Juos vykdo 

teritorinės policijos įstaigos pareigūnai ir/arba kinologai su tarnybiniais šunimis vadovaujantis savo 

tarnybiniais įgaliojimais ir mokyklos taisyklėmis.  

2.5. Mokiniai gali statyti automobilius mokyklos aikštelėje nepažymėtose vietose. 

 

3. MOKINIO ELGESYS VALGYKLOJE 

3.1. Valgykloje būname be paltų ir striukių. 

3.2. Valgykloje, bufete mokiniai  aptarnaujami eilės tvarka. Pirma ilgoji pertrauka skirta 1-2 klasių, 

o antroji -3-4 klasių mokiniams. 

3.3 Mokiniai klasės valandos metu neaptarnaujami. 

3.4. Valgydami laikomės etiketo ir švaros. Pavalgius nunešame  indus prie langelio, išplauti. 
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4. MOKINIO ELGESYS RŪBINĖJE 

4.1.  Mokiniai turi budėti rūbinėje pagal mokslo metų pradžioje numatytą grafiką. 

4.2.  Mokinys rūbinėje privalo laikytis taisyklių, iškabintų rūbinėje. 

 

5. MOKINIO ELGESYS PERTRAUKŲ METU 

5.1.   Mokytojų kambaryje galima lankytis  tik mokytojui leidus. 

5.2.  Atidarinėti langus, persisverti per palangę, sėdėti ant palangių, stalų, čiuožti laiptų 

turėklais griežtai draudžiama.  

5.3.  Privalu saugoti gėles, esančias gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

 

6. MOKINIO IŠVAIZDA, RŪBAI, MOKYMO PRIEMONĖS 

6.1.  Pamokų ir pertraukų metu  dėvime uniformas, remiamtis uniformų dėvėjimo tvarka. 

6.2.  Už atsineštus į gimnaziją daiktus- atsakome patys. 

7. SKATINIMO SISTEMA 

7.1.  Mokinių skatinimas už pasiekimus moksle: 

7.1.1. Po pusmečio viešai paskelbiamas geriausių rezultatų pasiekusių mokinių 30-ukas. 

7.1.2. Direktoriaus padėka už gerą ir labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. 

7.1.3. Klasės vadovo, direktoriaus padėka už pažangą moksle. 

7.1.4. Už mokslo metų pasiekimus direktorės prizai 3 geriausiems srauto mokiniams,, 

Užupio vyšnia‘‘ ir rašikliai. 

7.2.  Mokinių skatinimas už gerą lankomumą: 

7.2.1. Klasės auklėtojo padėka. 

7.2.2. Direktoriaus padėka. 

7.2.3. Geriausiai lankantys mokiniai skatinami ekskursija. 

7.3. Mokinių skatinimas už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

7.3.1 Direktoriaus padėka. 

7.3.2 Skatinamoji išvyka. 

7.3.3 Asmeninėmis dovanomis. 
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7.3.4 Talpinant informaciją apie pasiekimus mokyklos stende, gimnazijos internetiniame 

puslapyje. 

7.3.5 Padėka tėvams. 

7.4.Mokinius už pavyzdingą  elgesį ir iniciatyvas skatinti talpinant informaciją gimnazijos 

internetiniame puslapyje. 

8. PAGEIDAUTINO ELGESIO SKATINIMO SISTEMA (POVEIKIO PRIEMONĖS ) 

8.1.  Už šių vidaus taisyklių pažeidimus mokiniams gali būti taikomos šios poveikio 

priemonės: 

8.1.1. klasės auklėtojo įspėjimas mokiniui raštu; 

8.1.2. klasės auklėtojo papeikimas mokiniui raštu;  

8.1.3. griežtas klasės auklėtojo papeikimas mokiniui raštu;  

8.1.4. klasės auklėtojas ir dalyko mokytojas kreipiasi į pagalbos vaikui specialistus; 

8.1.5. pokalbis su kuruojančiu pavaduotoju  ; 

8.1.6. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant mokiniui, jo tėvams        ( 

globėjams), kl. auklėtojui, dalyko mokytojui; 

8.1.7.  direktoriaus papeikimas mokiniui raštu; 

8.1.8. griežtas direktoriaus papeikimas mokiniui raštu; 

8.1.9. siūlymas keisti mokyklą. 

8.1.10. esant kraštutiniam netinkamam mokinio elgesiui, siekiant užtikrinti mokyklos 

bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą taikomos šios priemonės : 

1.  pakeičiama mokinio ugdymosi vieta (į kitą suolą ar kitą patalpą – skaityklą); 

2.  iškviečiamas Mokyklos vadovas ar pavaduotoja neformaliam ir socialiniam ugdymui; 

3.  organizuojamas mokinio daiktų patikrinimas; 

3.1.  Jei kyla įtarimas, kad mokinys su savimi gali turėti draudžiamų daiktų nedelsiant apie tai yra 

informuojamas mokyklos administracijos atstovas.   

3.1. Administracijos atstovas kartu su socialiniu pedagogu turi teisę prašyti mokinio parodyti jo 

asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam 

nedalyvaujant. 

3.3.  Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga. 

3.4.  Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant 

informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į 
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Mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie 

įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga. 

4.  panaudojami pagrįsti fiziniai veiksmai 

Klasių auklėtojai turi supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus) su šiomis taisyklėmis.  

 

Priedas Nr.11 

Lankomumo priežiūros tvarka Užupio gimnazijoje  

1. Visi mokytojai elektroniniame dienyne kiekvienos pamokos pradžioje  žymi 

neatvykusius ir pavėlavusius mokinius. 

2. 2.Tėvai  privalo informuoti klasės auklėtoją  tą pačią dieną, mokiniui neatvykus į  

mokyklą. 

Tėvams nepranešus, auklėtojas tą pačią dieną susisiekia su tėvais išsiaiškinti mokinio neatvykimo į 

mokyklą priežastį. 

3.   Mokiniai iš pamokos gali išeiti tik pranešus auklėtojui ir mokytojui leidus. 

4.  Mokiniui pavėlavus 3 kartus per mėnesį klasės auklėtojas informuoja tėvus. 

 6. Kilus įtarimui, kad mokinys nedalyvauja pamokoje, mokytojas privalo paprašyti 3-4 klasių 

mokinių parodyti individualų tvarkaraštį. 

 7.  Pamokų pateisinimo raštelius mokiniai   pateikia klasės auklėtojui (gydytojų atleidimus pirma 

parodo kūno kultūros mokytojams)  tą pačią dieną atvykus į mokyklą .Rašteliai priimami 3dienas 

po atvykimo .į pamokas. 

 8.  Pamokos pateisinamos : 

a)    pateikiama gydytojo pažyma, 

b)      pateikiamas tėvų pateisinimo raštelis  už 3 praleistas dienas per mėnesį, 

c)      mokinys išvyksta direktoriaus leidimu į sporto varžybas, olimpiadas ir kitus renginius              

(dalyko mokytojai informuoja auklėtojus per Tamo). 

9.  Kiekvieno mėn. pradžioje auklėtojai su kuruojančiais  vadovais ir socialine  pedagoge aptaria  

lankomumo problemas klasėje pagal pateiktą grafiką. Pagalbos vaikui specialistai, klasės auklėtojai 

dirba su mokiniu ir jo tėvais. 

10. Ypatingais atvejais, kai problema neišsprendžiama, mokinys, jo tėvai, kl. auklėtojas kviečiami į 

Vaiko gerovės komisijos posėdį . 

12. Jei per pusmetį nepateisinta 10-29 pamokų , direktoriaus įsakymu rašomas papeikimas, o jei 

nepateisinta 30 ir daugiau pamokų – griežtas papeikimas. Turint 2 griežtus papeikimus arba tris 

paprastus  kviečiami pokalbiui dėl mokymo formos keitimo. 
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Priedas Nr.12. 

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

1. Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus Užupio gimnazijos (toliau – gimnazija) tvarkos aprašas 

reglamentuoja nemokamo maitinimo mokiniams rūšis, – nemokamo  maitinimo mokiniams 

organizavimą Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose, teisę į paramą, jo skyrimo sąlygas ir 

administravimą. 

2. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu (Žin., 2008, Nr. 63-2382; Nr. 149-6027; 2009, Nr. 153-6886), Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims 

įstatymu (Žin., 2006, Nr. 130-4889; 2008, Nr. 71-2701; Nr. 74-2861; 2009, Nr. 93-3963), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 (LR vyriausybės 2014m. 

vasario 19 d. nutarimo Nr. 171 redakcija) „Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos 

aprašas“, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 30-

2877 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių 

nustatymo“, Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-114 (Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1816 redakcija) „Kreipimosi 

dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas“. 

3. Tvarkos aprašas yra taikomas vaikams, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę gimnazijos 

aptarnaujančioje teritorijoje arba kurie gyvena Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir kurie 

mokosi pagal bendrojo lavinimo (pagrindinio ir vidurinio ) ugdymo programas. 

4. Nustatomos šios nemokamo maitinimo rūšys: pusryčiai (kreipimosi dėl socialinės paramos 

mokiniams tvarkos apraše nustatytais atvejais), pietūs, maitinimas gimnazijoje organizuojamoje 

dieninėje vasaros poilsio stovykloje. 

5. Nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

savivaldybių biudžetams, Savivaldybės biudžeto lėšų, nevalstybinių mokyklų steigėjų skirtų lėšų ir 

įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.  

6. Už nemokamo maitinimo organizavimą  ugdymo įstaigoje atsakingas  įstaigos vadovas, kuris 

paskiria atsakingą asmenį, nustato maitinimo  tvarką ir prižiūri, kad jos būtų laikomasi. 

 

II. TIKSLAS IR PRINCIPAI 

7. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tikslas – užtikrinti, kad mažas pajamas turinčių 

šeimų mokiniai gimnazijoje gautų nemokamus pietus, o ypač sunkiai besiverčiančių šeimų mokiniai 

gautų nemokamus pusryčius ir pietus. 

8. Pagalbos teikimo principai:  
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8.1.mokiniai turi teisę į pietus ir maitinimą gimnazijoje organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, 

jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2VRP dydžiai, šiais 

atvejais: 

8.1.1.mokinys auga su vienu iš tėvų; 

8.1.2. šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų; 

8.1.3. tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią;  

8.1.4. įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 

turtui, sveikatai; 

8.1.5. mokinys yra patyręs socialinę riziką. 

8.2. Mokiniai turi teisę į pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra 

mažesnės kaip 1VRP dydžio ir esant socialinio darbuotojo rekomendacijai, šiais atvejais: 

8.2.1. mokinys yra patyręs socialinę riziką; 

8.2.2. įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 

turtui, sveikatai; 

8.2.3. tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią. 

9. Visais atvejais, išvardytais Tvarkos aprašo 8 punkte, yra tikrinamos šeimos bendrai gyvenančių 

asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygos ir surašomas buities tyrimo aktas. 

 

III. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS 

                     10. Dėl socialinės paramos mokiniams bendrai gyvenantys asmenys ar vienas 

gyvenantis asmuo gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių. 

Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1 d. per visus mokslo metus, dėl paramos 

mokinio reikmenims – iki spalio 5 d.  

11. Kreiptis dėl paramos turi teisę: 

11.1. vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), 

pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas (toliau – 

pareiškėjas); 

11.2. gimnazija, jeigu parama mokiniui yra būtina, bet mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) 

nesikreipia dėl paramos. Gimnazija apie tai raštu informuoja socialinės paramos centrą ir pateikia 

turimą informaciją, reikalingą paramai skirti. Tokiu atveju socialinės paramos centro darbuotojai 

tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašo buities 

ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. 

                    12. Bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi pateikti prašymą-

paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma vietoje) arba elektroniniu būdu kartu pateikti 

šiuos dokumentus: 
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• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  

• vaiko gimimo liudijimą;  

• pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno 

gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);  

• pagal aplinkybes – kitus reikiamus dokumentus.  

 

Šiuos dokumentus reikia pateikti, jeigu nėra duomenų bazėse: 

• pažymą iš ugdymo įstaigos, jeigu mokiniui yra sukakę 16 metų ir daugiau; ??????? 

• santuokos liudijimą;  

• sutuoktinio mirties liudijimą, jei pareiškėjas yra našlys;  

• ištuokos liudijimą, jei pareiškėjas yra išsituokęs.  

 

V. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS 

GIMNAZIJOJE 

13. Ugdymo įstaigos vadovas paskiria atsakingą asmenį – mokyklos socialinį pedagogą, tvarkyti 

nemokamo maitinimo duomenis SPIS (Socialinės Paramos Informacinėje Sistemoje).  

14. Pagal iš Socialinės paramos centro gautą pranešimą apie tai, kuriems mokiniams administracijos 

direktoriaus įsakymu skirtas nemokamas maitinimas, bei įtraukiant mokinį į SPIS sistemą, 

vadovaujantis gimnazijos direktoriaus įsakymu, skiriami nemokami pietūs arba/ir pusryčiai.  

15. Gimnazijos socialinė pedagogė informuoja klasių vadovus, kuriems mokiniams yra skirtas 

nemokamas maitinimas, valgyklos darbuotojams teikia sąrašą mokinių, kuriems yra paskirtas 

nemokamas maitinimas, nuolat jį atnaujina.  

16. Klasių vadovai informuoja mokinius apie skiriamą nemokamą maitinimą.  

17. Tėvai informuoja klasės vadovą, kad mokinys nebus mokykloje dėl pateisinamų priežasčių. 

Klasės vadovas informuoja valgyklos vedėją, kad už neatvykimo laikotarpį mokinys norės gauti 

sausą davinį.  

18. Valgyklos darbuotojai: 

18.1. teikia nemokamą maitinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2015m. 27 d. įsakymu Nr. V-998) „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“, Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“; 
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18.2. trijų savaičių valgiaraštį  suderina  su  Vilniaus maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)  ir  

paskelbia  valgiaraštį valgyklos skelbimo lentoje, gimnazijos elektroniniame dienyne ir mokyklos 

elektroninėje svetainėje;  

19 Nemokamo maitinimo žiniaraščiai už praėjusį mėnesį (pasirašyti gimnazijos socialinės 

pedagogės ) kiekvieno mėnesio iki 5 dienos,  pateikiami biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita”. 

20. Mokiniai: 

20.1. 1-2 kl. nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams rekomenduojama valgyti per pirmąją 

ilgąją pertrauką, o 3-4 kl.per antrąją ilgąją pertrauką , bet gali valgyti pasirinktu laiku;  

20.2. pavalgę mokiniai nuo stalų nuneša indus į valgykloje tam skirtą vietą.  

21. Mokiniui pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo 

pirmosios mokymosi joje dienos. 

22. Nemokami pusryčiai ir pietūs teikiami gimnazijoje mokslo metų darbo dienomis. Poilsio, 

švenčių, atostogų dienomis per mokslo metus nemokami pusryčiai ir pietūs neteikiami. 

23. Mokiniams, kuriems skirtas mokymas namuose ar neatvykusiems į gimnaziją dėl ligos, jei apie 

tai yra informuojama iš anksto, atvykus į mokyklą  pateikiama pažymos kopija. Atsižvelgiant į tėvų 

bei mokinių prašymus, už šį laikotarpį atiduodamas sausas maisto davinys, kurio kaina atitinka 

nemokamam maitinimui skirtą pinigų sumą. 

24. Mokiniams, neatvykusiems į ugdymo įstaigą be pateisinamos priežasties, nemokamas 

maitinimas neorganizuojamas. 

25. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė: 

25.1. prižiūri mokinių maitinimo organizavimo tvarką; 

25.2. kas dvi savaites pildo valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties žurnalą; 

25.3. sudaro mokinių tausojančio maitinimo sąrašą, kuris pateikiamas valgyklos direktorei. 


