
                                                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                                                      Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ 

                                                                                                      direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. 

                                                                                                      įsakymu Nr. V-3/A 

 

VILNIAUS LOPŠELIO–DARŽELIO ,,PUŠAITĖ“ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lopšelio–darželio darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) – darbo santykius 

lopšelyje–darželyje (toliau - Darželis) reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas - įgyvendinti 

teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes įstaigos 

lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, priderinant jį prie 

Darželio veiklos specifikos, apibrėžti teisės aktuose neaptariamus darbo santykių aspektus, daryti 

įtaką Darželio darbuotojų, tėvų, kitų bendruomenės narių elgesiui, kad gerėtų jų tarpusavio, taip pat 

Darželio ir visuomenės santykiai. 

2. Darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus įsakymais, lopšelio-

darželio nuostatais ir šiomis Taisyklėmis. 

3. Darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių 

nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 

4. Kartu su teisės aktais ir kitais Darželio vidiniais dokumentais Taisyklės sukuria vieningą 

ir aiškią darbo teisinių santykių reglamentavimo sistemą ir struktūrą.  

5. Taisykles įsakymu tvirtina Darželio direktorius, suderinęs su Darželio taryba ir Darbo 

taryba. 

 
II. STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
6. Darželiui vadovauja direktorius. Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja 

Darželio veiklą, jam atskaitingi direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, sekretorius. 

7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybei. 

8. Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus.  

9. Darželiui šalies ir tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės ar užsienio šalių 

institucijose ir įstaigose atstovauja direktorius arba jo įgaliotas direktoriaus pavaduotojas, kiti 

Darželio darbuotojai. 

10. Darželiui organizacinę struktūrą, etatų ir pareigybių sąrašą tvirtina direktorius. 

11. Darželio administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, sekretorius. 

12. Darželio savivaldą sudaro Darželio taryba, Pedagogų taryba, Darbo taryba. 

13. Darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ugdomąjį procesą, jam 

atskaitingi visi Darželio pedagogai. 

14. Pavaduotojas ūkiui yra atsakingas už ūkinę veiklą, jam atskaitingi auklėtojų padėjėjai,                     

pagalbiniai darbininkai, pastatų ir statinių priežiūros darbininkai, valytojai, skalbėjai, kiemsargiai. 

15. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė atsakinga už maisto gamybos sektorių, jam 

atskaitingi maisto sandėlininkas, virėjai, valgyklos darbininkas. 
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16. Pedagogai atsako už jiems patikėtų vaikų sveikatą ir gyvybę įstaigoje ir už jos ribų, visą 

jų buvimo Darželyje laiką. 

17. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pavaduotojo ūkiui, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė, sekretoriaus, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, meninio ugdymo pedagogų, 

auklėtojų padėjėjų, pagalbinių darbininkų, pastatų ir statinių priežiūros darbininkų, valytojų, 

kiemsargių, skalbėjų funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu 

patvirtinti pareigybės aprašai, darbo saugos ir sveikatos instrukcijos, gaisrinės saugos ir civilinės 

instrukcijos. 

18. Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, kartu su darbo grupe rengia metinės veiklos programos projektą, strateginės veiklos plano 

projektą ir teikia Darželio tarybai aprobuoti. 

19. Darželio direktorius veiklos metinę ataskaitą pateikia Darželio bendruomenės 

susirinkime gruodžio mėnesį. 

 
III. PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA 

 
20. Darželio darbuotojus į darbą priima Darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

21. Priimamas į darbą asmuo turi pateikti: 

 - asmens dokumentą (pasą ar tapatybės kortelę); 

 - valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ar kortelę; 

 - išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 

 - kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

 - asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą); 

 - 2 fotonuotraukas (3x4 cm); 

 - gyvenimo aprašymą; 

 - patvirtinimą, jog darbuotojas atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus dirbti darbą, į kurį 

jis priimamas. 

 
IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 
22. Darbo laikas Darželyje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr.990 „Dėl darbo laiko 

nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“. 

23. Direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui ūkiui, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, sekretorei, auklėtojų padėjėjams ir kitam 

aptarnaujančiam personalui nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos. 

24. Ikimokyklinių grupių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams nustatyta 36 

darbo valandų (už vieną etatą) 5 darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos. 33 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su vaikais, 3 valandos metodinei veiklai. 

25.3 valandos metodinei veiklai gali būti naudojamos: 

25.1. ugdomosios veiklos planavimui ir kitos dokumentacijos tvarkymui; 

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

25.3. pasirengimui atvirai metodinei veiklai (įstaigoje, mieste); 

25.4. grupės ir įstaigos informacinių stendų tvarkymui; 

25.5. vaikų pasiekimų vertinimui ir analizei; 

25.6. dalyvavimui rengiant individualias įstaigos programas; 

25.7. edukacinių naujovių apžvalgai, apibendrinimui, anotacijų rengimui; 

25.8. publikacijų, pranešimų ir rekomendacijų rengimui; 

25.9. pasirengimui mokslinėms-praktinėms bei metodinėms konferencijoms; 
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25.10. pasirengimui kvalifikaciniams seminarams (reikiamos metodinės literatūros, 

mokslinių publikacijų paieškai, praktinės veiklos apibendrinimui, informacijos sisteminimui, 

redagavimui, apipavidalinimui); 

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

probleminių diskusijų metu); 

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

priemonių parengimui ir kt.); 

25.13. turizmo renginių, išvykų organizavimui; 

25.14. tiriamosios analitinės veiklos organizavimui ir vykdymui; 

25.15. informacinių komunikacinių technologijų diegimui (įstaigos internetinio puslapio 

kūrimui, atnaujinimui); 

25.16. dalyvavimui kitų pedagogų organizuojamoje metodinėje veikloje; 

25.17. konsultacijų ir pagalbos teikimui ugdytinių tėvams; 

25.18. savišvietai ir savianalizei; 

25.19. projektų rengimui ir dalyvavimui projektinėje veikloje; 

25.20. dalyvavimas tarybų, komisijų bei trumpalaikių ir ilgalaikių darbo grupių veikloje; 

 25.21. kitai tikslingai veiklai. 

26. Meninio ugdymo mokytojui, logopedui nustatyta 26 darbo valandų (už vieną etatą) 5 

darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos. 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 

valandos metodinei veiklai. 

27. Darbo laiko pradžią ir pabaigą nustato Darželio taryba, atsižvelgdama į vietos sąlygas, 

tėvų, pedagogų pageidavimus. 

28. Darželio grupių darbo laikas yra 12.00 val. nuo 6.45 iki 17.45 val. Budinti grupė dirba 

iki 18.45 val. Vasaros laikotarpiu Darželis dirba nuo 7.00 val. iki 18.00 val.   

29. Auklėtojų, priešmokyklinių grupių pedagogų, auklėtojų padėjėjų, maitinimas 

organizuojamas drauge su vaikais.  Kiti darbuotojai maitinasi pietų pertraukos metu.  

30. Vaikų įstaigos grupiniam personalui draudžiama palikti darbą iki ateis pakeičiantysis 

darbuotojas. Neatvykus pakeičiančiajam, auklėtojas apie tai praneša administracijai, kuri imasi 

skubių veiksmų nedelsiant pakeisti jį kitu darbuotoju. 

31. Atskirų darbuotojų darbo laiko režimas nustatomas darbo grafikuose.  

32. Keisti darbo laiką esant būtinybei (išvykimas pas gydytoją, laidotuves) tokia tvarka: 

32.1. parašyti prašymą direktoriui dėl darbo grafiko pakeitimo nurodant tikslias darbo 

dienas ir darbuotoją su kuriuo keičiamasi pamainą; 

32.2. Direktorius įsakymu įformina darbo grafiko pakeitimą; 

32.3. Pakeistas darbo grafiko dienas atsakingi asmenys (pavaduotojas ugdymui ir 

pavaduotojas ūkiui) įformina papildomame darbo grafike.  

33. Būti Darželio patalpose ne įstaigos darbo metu galima Darželio administracijos 

darbuotojams, taip pat darbuotojams, kurių darbo grafikas nesutampa su įstaigos darbo laiku. Kiti 

darbuotojai ne įstaigos darbo laiku į Darželio patalpas gali patekti tik turėdami direktoriaus leidimą.  

34. Darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų darbo laikas, viršijantis jiems nustatytą 

darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandžiais. 

35. Neapmokamos atostogos suteikiamos Darbo kodekse nurodytais atvejais. 

36. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis teisės aktų nustatytais 

reikalavimais. Išimtinais atvejais, esant svarbioms šeimyninėms, asmeninėms ar kitoms 

aplinkybėms, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir mokslo metų laikotarpiu.  

37. Darželyje nustatoma tokia kasmetinių atostogų suteikimo eilės sudarymo tvarka: 

37.1. Kiekvienas darbuotojas atostogų prašymą iki einamųjų metų kovo 31 d. pateikia 

direktoriui; 

37.2. Iki balandžio 15 d. visi pateikti prašymai direktoriaus įvertinami, derinami 

tarpusavyje, koreguojami atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti visos įstaigos veiklos ir atskirų funkcijų 

atlikimo nepertraukiamumą; 
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37.3. Iki balandžio 31d. direktoriaus įsakymu patvirtinamas suderintas atostogų grafikas, 

tampa teisiniu kiekvieno darbuotojo atostogų pagrindu; atskiri įsakymai dėl konkretaus darbuotojo 

atostogų nerengiami;  

37.4. Atostogų suteikimo eilė po jos patvirtinimo gali būti tikslinama šalių susitarimu, 

tikslinimus įforminant direktoriaus įsakymu. 

38. Nebuvimo darbe administracijos leidimu pagrindai sąlygos ir tvarka: 

38.1. Negalėdamas atvykti į darbo nustatytu laiku darbuotojas privalo apie tai nedelsdamas 

raštu, o nesant tokios galimybės telefonu, pranešti Darželio direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, 

sekretoriui nurodydamas neatvykimo priežastis; 

38.2. Priežastis pripažinus svarbiomis, darbuotojui suteikiamas leidimas neatvykti į darbą 

administracijos leidimu, šį leidimą patvirtinant direktoriaus įsakymu ar viza; 

38.3. Kai darbuotojas apie neatvykimą informuoja telefonu, vėliau atvykęs į darbą žodinio 

prašymo leisti neatvykti į darbą faktą jis privalo patvirtinti raštu; 

38.4. Darbuotojui neinformavus darbdavio apie nebuvimą darbe arba neatvykimo priežastis 

pripažinus nesvarbiomis, surašomas aktas, kurį pasirašo direktorius, pavaduotojas ugdymui 

(pedagoginiai darbuotojai), pavaduotojas ūkiui (aptarnaujantis personalas) ir raštvedys, kurio 

pagrindu darbo laiko apskaitoje darbuotojui fiksuojama pravaikšta. 

39. Apie sveikatos sutrikimą ir gautą nedarbingumo pažymėjimą darbuotojas nedelsdamas 

praneša direktoriaus pavaduotojui ugdymui (pedagogai), pavaduotojui ūkiui (aptarnaujančio 

personalo darbuotojai) nurodydamas nedarbingumo pažymėjime nustatytą nedarbingumo laikotarpį. 

Darbuotojas taip pat privalo nedelsdamas informuoti darbdavį apie nedarbingumo pažymėjimo 

galiojimo laikotarpio pratęsimą. Darbuotojui negalint pranešti pačiam, jis, esant galimybei, privalo 

pasirūpinti, jog darbdavį informuotų kitas asmuo. 

40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 115 straipsniu darbuotojams, 

dirbantiems slenkančiu pamaininiu grafiku (sargams), taikoma suminė darbo laiko apskaita. 

41. Darbuotojo nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo 

narkotinių ar toksinių medžiagų tvarka reglamentuojama atskiru darželio direktoriaus įsakymu.  
 
 

 

 

V. DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS 

 

42. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį 8 ir 22 dienomis, pinigus pervedant į 

asmenines darbuotojų sąskaitas banke. Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui išduoda darbuotojams 

atsiskaitymo lapelius apie priskaičiuotą ir išmokėtą mėnesio darbo užmokestį. 

43. Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir periodiškumas nurodomas su darbuotoju 

sudarytoje darbo sutartyje. 

44. Priedai ir priemokos darbuotojams skiriamos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis teisės 

aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais. 

 

 
VI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS 

 
45. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio 

darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės: 

a) padėka; 

b) piniginė premija; 

c) vardinė dovana. 

46. Pasiūlymus dėl Darželio darbuotojo visų metų eigoje gali teikti visi Darželio 

bendruomenės nariai, registruodami pasiūlymus specialiai tam skirtoje vietoje Darželio internetinėje 

svetainėje. Pasiūlyme nurodomas darbuotojas, kurį siūloma skatinti, ir jo darbai, charakterio 

savybės ar kitos aplinkybės, už kurias, siūlančiojo nuomone, paskatinimas turėtų būti skiriamas. 
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47. Likus ne mažiau kaip 2 savaitėm iki paskatinimų paskyrimo dienos, Darželio taryba 

įvertina pateiktus pasiūlymus ir bendru sutarimu sudaro sąrašą darbuotojų, nusipelniusių 

paskatinimo, sąrašą, kurį likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki paskatinimų paskyrimo dienos, 

perduoda Darželio direktoriui. 

48. Materialinis skatinimas skiriamas atsižvelgiant į finansines įstaigos galimybes. 

49. Ypatingais atvejais paskatinimas darbuotojui gali būti skiriamas ir kitomis progomis.  

50. Darbuotojas negali būti skatinamas, jeigu turi galiojančią drausminę nuobaudą. 

 

VII. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 
51. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose įstaigos 

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

neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų mokyklos administracijos nurodymų nevykdymą.  

52. Be Darbo kodekse įvardintų bendrųjų atvejų, kai darbo drausmės pažeidimas 

pripažįstamas šiurkščiu, šiurkščiais laikomi ir šie darbo tvarkos pažeidimai: 

        - smurto (emocinio, psichologinio, fizinio) ar prievartos prieš ugdytinius, Darželio 

bendruomenės narį ar  svečią panaudojimas; 

        - tyčinis veiklos ir kitų dokumentų sunaikinimas, pradanginimas ar jų duomenų 

klastojimas; 

       - amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis Darželio vadovų ir pedagogų 

elgesys ne darbo metu.  

53. Drausminė atsakomybė taikoma laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos. 

54. Materialinės atsakomybės taikymo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai.  

55. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui, direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, 

sekretoriumi, maisto sandėlininku. 

56. Sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartį, nustatoma, už kokias materialines 

vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima 

darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų. 

 
VIII. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 
57. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuojami teisės aktuose ir specialiuose 

įstaigos vidiniuose dokumentuose.  

58. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nedelsiant pranešti Darželio administracijai, 

kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios 

išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų 

darbuotojų bei Darželio bendruomenės narių saugumui ar gyvybei.  

59. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam 

arba per kitus asmenis pranešti Darželio administracijai apie atsitikimą ir jo aplinkybes.  

60. Darbuotojai privalo kiekvienais ar vieną kartą per 2 metus pagal paskelbtą grafiką, 

pasitikrinti sveikatą ir pateikti darbdaviui nustatytos formos medicininę pažymą apie sveikatos 

būklę. 

 61. Esant ypatingoms aplinkybėms (pvz., darbuotojui pateikus riboto darbingumo 

pažymėjimą, kilus pagrįstų abejonių dėl darbuotojo sveikatos būklės) darbdavys, siekdamas 

užtikrinti visų Darželio bendruomenės narių interesų apsaugą užtikrinančią saugią darbo aplinką, 

darbuotoją gali įpareigoti atlikti neeilinį pakartotinį sveikatos pasitikrinimą.  

 

IX. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 
62. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai įvardijami, nutraukimo procedūros vykdomos 

vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 
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63. Prašymą išeiti iš darbo be svarbios priežasties darbuotojas privalo pateikti likus ne 

mažiau kaip vienam mėnesiui iki pageidaujamos darbo sutarties nutraukimo datos. Jeigu prašymas 

pateikiamas vėliau, darbdavys, atsižvelgdamas į būtinybę užtikrinti darbų tęstinumą, gali atsisakyti 

jį tenkinti. 

 
X. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

 
64. Darbo ginčai sprendžiami teisės aktuose nustatyta tvarka. 

65. Darbo ginčų komisija sudaroma iš keturių narių - dviejų darbdavio ir dviejų darbuotojų 

atstovų. 

66. Komisijos nariai skiriami (renkami) dviejų metų laikotarpiui. 

67. Klausimas dėl naujų komisijos narių paskyrimo (išrinkimo) turi būti išspręstas likus ne 

mažiau kaip vienai savaitei iki paskyrimo (išrinkimo) laikotarpio pabaigos.  

 
XI. DARBO ETIKA, DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI 

 
68. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių 

ar toksinių medžiagų. 

69. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje 

vaikų, darželio bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar 

gėrimų jų aptarnavimo metu. 

70. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, 

kai teisės aktuose nustatyta kitaip. 

71. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui 

esant. 

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

materialinius įstaigos išteklius. 

73. Darželio elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 

74. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis institucijos ar įstaigos 

elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir 

kitomis priemonėmis. 

75. Kasdieninio vaikų maitinimo apskaitą veda ir yra finansiškai atsakingas grupės 

auklėtojas. 

76. Organizuota ugdytinių veikla, atitinkamai pagal amžiaus grupes, vyksta nuo 9.00 val. iki 

10.30 val. 

77. Vaikų pasivaikščiojimas gryname ore, atitinkamai pagal amžiaus grupes, trunka nuo 

10.30 val. iki 11.30 val. ir 16.00 iki 17.45 val.  

78. Bet kokie prašymai ar Darželio direktoriaus tvirtinami dokumentai Darželio direktoriui 

ar raštvedžiui privalo būti pateikti ne vėliau kaip likus valandai iki Darželio administracijos darbo 

laiko pabaigos. Vėliau pateiktas prašymas bus laikomas gautu kitą darbo dieną. 

79. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, atitinkanti pareigų etiketą. 

80. Darbuotojai, nedalyvaujantys susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos 

reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius. 

81. Darželio direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir 

išvaizda neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis 

tinkamai. 

82. Darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

83. Ikimokyklinės vaikų įstaigos auklėtojams ir kitiems darbuotojams draudžiama: 

83.1. keisti savo nuožiūra darbo grafiką; 

83.2. palikti vaikus be priežiūros; 
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83.3. atiduoti vaikus neblaiviems asmenims ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams (I-

IV klasės), taip pat išleisti, tėvams prašant, vienus vaikus. 

83.4. atitraukti vaikų įstaigos darbuotojus nuo jų tiesioginio darbo, iškviesti arba atitraukti 

juos nuo darbo visuomeninėms pareigoms atlikti; 

83.5. šaukti susirinkimus, posėdžius ir pasitarimus visuomeniniais klausimais; 

83.6. būti pašaliniams asmenims grupėse be direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, arba 

bendrosios  praktikos slaugytojo leidimo; 

83.7. taikyti vaikams fizines ir psichologines-emocines bausmes; 

83.8. Darželio patalpose ir teritorijoje naudoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines 

medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų, toksinių medžiagų ar medicinos 

preparatų; 

83.9. rūkyti Darželio patalpose ir teritorijoje; 

83.10. vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, žeminančius asmens garbę ir orumą; 

83.11 laikyti darbo vietoje daiktus nieko bendra neturinčius su darbinių funkcijų atlikimu, 

savo asmeniniam naudojimui nusipirktus produktus ir prekes; 

83.12. skleisti konfidencialią informaciją apie ugdytinius, jų tėvus, darbuotojus. 

84. Darželio ,,Pušaitė” darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Darželį, todėl turi būti 

vengiama intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, turi 

būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai. 

 
XII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 
85. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, teisės aktų nustatyta tvarka taikoma drausminė 

atsakomybė. 

 
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

86. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

87. Taisyklės taikomos visiems Darželio darbuotojams. 

88. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos keičiantis įstatymams, Darželio 

veiklos organizavimo ar reorganizavimo atvejais. 

 

 

PRITARTA 

            Lopšelio–darželio „Pušaitė“ 

2018 m. sausio 3 d. Darbo tarybos posėdyje, 

protokolinis nutarimas Nr.1. 

 

            Lopšelio–darželio „Pušaitė“ 

2018 m. sausio 3 d. Darželio tarybos posėdyje, 

protokolinis nutarimas Nr.1. 
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