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PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS 
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROJI DALIS

1.  Gimnazijos  darbo  tvarkos  taisyklės  yra  gimnazijos  bendruomenės  darbą
reglamentuojantis dokumentas.

2.  Gimnazija  yra  vaikų  ir  mokinių  ugdymo  įstaiga,  vykdanti  ikimokyklinio  ugdymo,
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas. Ji
savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Lietuvos Respublikos Švietimo ir  kitais
įstatymais,  Vaiko  teisių  konvencija,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  Švietimo  ir
mokslo ministerijos teisės aktais, gimnazijos nuostatais.

3. Gimnazija,  planuodama ugdomąją veiklą,  vadovaujasi Švietimo ir  mokslo ministerijos
patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis programomis ir kitais teisės aktais.

4.  Gimnazija  savo veiklą  planuoja rengdama strateginį  planą ne trumpesniam negu trejų
metų laikotarpiui,  kasmet rengia metinį veiklos planą.

5.  Gimnazijai  vadovauja direktorius,  kurį  skiria ir  atleidžia  Pasvalio rajono savivaldybės
taryba Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

6. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos:
7. Gimnazijos taryba, kuri yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų

(ar vaiko globėjų) ir mokytojų bei pedagogų (toliau -  mokytojų) atstovus svarbiausių gimnazijos
veiklos uždavinių sprendimui.

8. Mokytojų taryba,  nuolat  veikianti  gimnazijos savivaldos institucija,  svarstanti  mokinių
ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos formas ir metodus;

9.  Mokinių  taryba,  nuolat  veikianti  gimnazijos  savivaldos  institucija,  planuojanti  ir
įgyvendinanti  mokinių  veiklą,  teikianti  pasiūlymus  administracijai  ir  kitoms  savivaldos
institucijoms ugdomosios veiklos klausimais.

10. Gimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.
11.  Gimnazijos  bendruomenės  nariai  gali  burtis  į  visuomenines  nepolitines  ir  profesines

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

II. GIMNAZIJOS DARBO LAIKAS

12. Gimnazijoje nustatyta penkių darbo dienų savaitė.
13. Gimnazijos darbuotojai dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą  darbo grafiką. 
14.  Mokytojai  ir  pedagogai  papildomomis  darbo valandomis  gali  atlikti  darbo funkcijas

(pasiruošti pamokoms, tikrinti mokinių darbus, planuoti darbus, ruoštis renginiams, rengti mokymo
medžiagą ir kt.) ne darbo sutartyje nustatytoje darbo vietoje. 

15. Ugdomoji veikla gimnazijoje pradedama ne anksčiau kaip 8.00 valandą.
16. Ikimokyklinio ugdymo grupės veikla tęsiasi 8 astronomines valandas, priešmokyklinio

ugdymo grupės veikla į pamokas neskirstoma, yra nepertraukiama ir tęsiasi keturias astronomines
valandas.  Pamokos trukmė pirmos klasės mokiniams yra  35 minutės,  kitų  klasių – 45 minutės.
Neformaliojo švietimo užsiėmimo trukmė – 45 minutės.

17. Pertraukos tarp pamokų ne trumpesnės kaip 10 minučių, pertraukos, per kurias mokiniai
valgo, ne trumpesnės kaip 20 minučių.

18.  Be  direktoriaus  leidimo  draudžiama  kviesti  iš  pamokų  mokytojus  ar  mokinius.
Draudžiama dirbti be pertraukų, užtęsti pamokas per pertraukoms skirtą laiką.
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III. GIMNAZIJOS POILSIO LAIKAS

19.  Ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ugdymo  grupės  vaikams  ir  visų  klasių  mokiniams
atostogos skiriamos vadovaujantis gimnazijos ugdymo planais.

20.  Mokytojai  (pedagogai)  turi  teisę  gauti  56  kalendorinių  dienų  trukmės  kasmetines
atostogas vasarą, mokymosi atostogas bei kitas, teisės aktais nustatytas, atostogas.

21.  Kitiems  gimnazijos  darbuotojams atostogos suteikiamos  Lietuvos  Respublikos darbo
kodekso nustatyta tvarka, atsižvelgus į darbuotojo pageidavimą bei gimnazijos galimybes.

IV. BUDĖJIMAS

22.  Gimnazijoje  organizuojamas  mokytojų  ir  mokinių  budėjimas  pertraukų  bei  renginių
metu.  Mokytojų  budėjimo  grafiką  sudaro  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui.  Mokinius  budėti
skiria direktorius (jam nesant - direktoriaus pavaduotojas ugdymui) tvarkomuoju dokumentu.

23. Budintysis mokytojas privalo:
23.1. atvykti  į  gimnaziją likus 10 minučių iki pamokos ar kito renginio pradžios,  budėti

grafike nurodytoje vietoje iki pamokų ar renginio pabaigos;
23.2.  stebėti  mokinius,  neleisti  šiukšlinti,  kilti  muštynėms,  rūkyti,  vartoti  alkoholį,

narkotikus, gadinti inventorių, įrangą. Kilus muštynėms, reaguoti ir išskirti mokinius. Informuoti
socialinį  pedagogą,  gimnazijos  administracijos  atstovą.  Pastebėjus  sugadintą  inventorių,  įrangą,
imtis priemonių, kad išsiaiškinti kaltus ir informuoti direktorių;

23.3. susižeidus ar kitaip nukentėjus mokiniui, kuo greičiau jį nuvesti pas klasės vadovą ir
informuoti direktorių.

24. Budintysis mokinys privalo:
24.1. laiku atvykti į budėjimo vietą, budėti nurodytoje vietoje iki budėjimo laiko pabaigos;
24.2. savo budėjimo vietoje palaikyti švarą, tvarką, vykdyti budinčio mokytojo nurodymus;
24.3.  apie  netinkamą  mokinių  elgesį,  nepageidaujamus  įvykius,  chuliganizmą,  rūkymą,

alkoholio  ar  narkotikų  vartojimą,  inventoriaus  ar  kito  gimnazijos  turto  gadinimą,  nelaimes
nedelsiant pranešti budinčiam mokytojui ir/ar direktoriui.

25.  Šventiniuose  renginiuose,  vakarėliuose  budi  mokytojai,  aptarnaujantis  personalas  ir
mokiniai. Budėjimas organizuojamas atskiru direktoriaus įsakymu.

26. Budėjimui šventiniuose renginiuose ar vakarėliuose gali būti pasitelkiami mokinių tėvai
ar globėjai.

27. Budintieji šiuose renginiuose privalo saugoti tvarką, neleisti vartoti svaigalų, narkotinių
medžiagų, rūkyti, nepadoriai elgtis. Kilus rimtam konfliktui su besiveržiančiais į vidų pašaliniais
asmenimis, iškviesti policiją.

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

28. Direktorius priima į darbą ir atleidžia iš jo direktoriaus pavaduotojus, pedagoginį ir 
aptarnaujantį personalą įstatymų nustatyta tvarka.

29.  Mokytojai  ir  kiti  darbuotojai  gali  būti  priimami  į  darbą  konkurso  tvarka.  Konkurso
sąlygas tvirtina direktorius.

30.  Priimami  į  darbą  mokytojai  ir  kiti  darbuotojai  privalo  pateikti  asmens  tapatybę
patvirtinantį  dokumentą,  valstybinio  socialinio  draudimo  pažymėjimą,  išsilavinimą,  profesinį
pasirengimą,  jeigu  darbas  susijęs  su tam tikru  profesiniu  pasirengimu,  patvirtinantį  dokumentą,
dokumentą apie sveikatos būklę, gyvenimo aprašymą (CV), rekomendacijas, karo prievolininkai –
dokumentą,  patvirtinantį,  kad  jie  įrašyti  į  įskaitą.  Jie  supažindinami  su  šiomis  taisyklėmis,
gimnazijos nuostatais,  kitais,  jų darbą reglamentuojančiais  dokumentais,  turi išklausyti  įvadinį ir
darbo  vietoje  instruktavimus,  susipažinti  su  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  instrukcijomis,
pareigybės aprašu pasirašytinai.
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31.  Darbo  apmokėjimo  tvarką  nustato  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimai,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės
aktai.

VI. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

32. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam
pavestą  darbą),  laikytis  darbo  drausmės,  vykdyti  teisėtus  gimnazijos  vadovų  nurodymus  ir
savivaldos institucijų teisėtus sprendimus bei neviršyti suteiktų tarnybinių įgaliojimų.

33.  Gimnazijos  bendruomenės  nariai  savitarpio  santykius  privalo  grįsti  supratimo,
tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

34. Mokytojams, kitiems gimnazijos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems,
gimnazijos  patalpose  ir  teritorijoje  gerti  alkoholinius  gėrimus,  svaigintis  narkotikais,  mokinių
akivaizdoje rūkyti, keiktis ar kitaip pažeisti etikos taisykles ir leisti, kad taip elgtųsi mokiniai.

35.  Direktorius  atsako  už  tvarką  gimnazijoje  ir  už  visą  gimnazijos  veiklą.  Jo  teisėti
nurodymai privalomi visiems gimnazijos darbuotojams.

36. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
36.1. atsako už gimnazijos ugdymo proceso įgyvendinimą;
36.2. sudaro pamokų tvarkaraščius;
36.3. teikia profesinę pagalbą mokytojams (pedagogams);
36.4. organizuoja pedagoginį mokinių tėvų (vaikų globėjų) švietimą;
36.5.  vykdo  kitas  švietimo  įstatyme,  pareigybės  aprašyme  ir  kituose  teisės  aktuose

numatytas funkcijas.
37. Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui:
37.1. sudaro neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius;
37.2.  vykdo  neformaliojo  ugdymo,  klasių  vadovų  darbo  planų,  individualių,  pritaikytų

bendrojo ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo priežiūrą.
37.3.  organizuoja arba padeda organizuoti  gimnazijos  kultūrinius  ir  sportinius  renginius,

šventes, konferencijas, seminarus ir kt.;
37.4. organizuoja gimnazijos projektinę veiklą.
37.5.  vykdo  kitas  švietimo  įstatyme,  pareigybės  aprašyme  ir  kituose  teisės  aktuose

numatytas funkcijas.
38. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui:
38.1. atsako už gimnazijos pastatų, įrenginių, inžinerinių tinklų techninę būklę, inventoriaus

ir mokymo priemonių apsaugą;
38.2. organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;
38.3. rūpinasi informaciniais ir materialiniais ištekliais, gimnazijos higienos būkle bei jam

pavaldžių darbuotojų darbų sauga;
38.4. pagal galimybes aprūpina aptarnaujantį personalą apsauginėmis priemonėmis, darbo

įrankiais.
39. Mokytojų (pedagogų) pareigos:
39.1. formuoti mokinių ugdymo turinį, vadovaujantis bendrosiomis ugdymo programomis,

mokyklos  ugdymo  planu,  teikti  mokiniams  šiuolaikinį  mokslo  ir  kultūros  lygį  atitinkantį
išsilavinimą;

39.2.  laisvai  rinktis  pedagoginės  veiklos  formas  ir  metodus,  brandinti  mokinių  kūrybinį
mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus;

39.3. laikytis bendrosios ir profesinės etikos normų, būti elgesio, kultūros ir nepriekaištingos
moralės pavyzdžiu darbe, buityje ir viešose vietose, gerbti mokinio asmenybę, neįžeidinėti jo;

39.4. pasiruošti pamokoms, papildomiems mokinių renginiams;
39.5.  pamokas  ir  neformaliojo  švietimo  užsiėmimus  pradėti  nustatytu  laiku,  nepalikti

mokinių be priežiūros kabinetuose, klasėse, sporto salėje, neišleisti iš pamokų mokinių, kurie dėl
savo sveikatos būklės negali atlikti fizinių pratimų, leisti jiems stebėti kitų mokinių veiklą;
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39.6.  mokinių  išvykas  į  gamtą,  ekskursijas,  išvykas  prie  vandens  telkinių  ir  kitus,  už
gimnazijos ribų vykdomus renginius, organizuoti tik suderinus su gimnazijos vadovais, užtikrinus
drausmę ir būtinas saugos priemones;

39.7.  ne  rečiau  kaip  kartą  per  pusmetį  su  klasių  vadovais  aptarti  mokinių  mokymąsi  ir
elgesį;

39.8.  domėtis  mokinių  buities  sąlygomis,  specialius  poreikius  turintiems  ir  remtiniems
mokiniams pagal galimybes suteikti reikalingą paramą;

39.9. bendradarbiauti su kolegomis;
39.10. stebėti ir vesti atviras pamokas;
39.11. dalyvauti metodinių grupių veikloje;
39.12. saugoti kabinete, už kurį jis atsakingas, esantį turtą;
39.13. analizuoti savo pedagoginę veiklą;
39.14. tvarkyti  ir laiku pateikti  savo pedagoginės veiklos dokumentus,  pildyti  elektroninį

dienyną, dalyvauti mokytojų tarybos ir kituose privalomuose posėdžiuose ir renginiuose;
39.15. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti savo kultūrinį akiratį;
39.16. tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;
39.17. pavaduoti sergančius ar išvykusius pedagogus, negalintys atvykti į darbą, susižeidę

darbe ar pakeliui į darbą ar iš darbo, privalo nedelsdami informuoti gimnazijos vadovus;
39.18.  dalyvauti  organizuojant  ir  vykdant  brandos  egzaminus,  pagrindinio  ugdymo

pasiekimų patikrinimus,  standartizuotus testus, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, tyrimus,
apklausas ir kt.

39.19. laikytis gimnazijos darbo tvarkos taisyklių.

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

40.  Už  gerą  darbą,  gerus  ugdymo  ar  kitus  gimnazijai  reikšmingus  veiklos  rezultatus,
ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą darbuotojas gali būti skatinamas. Jam gali būti pareikšta padėka,
gali būti apdovanotas dovana, skirta premija.

41. Už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, neatvykimą į darbą, netinkamą pareigų vykdymą
dėl  darbuotojo kaltės,  darbuotojas  baudžiamas  drausminėmis  nuobaudomis.  Jam gali  būti  skirta
pastaba, papeikimas, gali būti atleistas iš darbo.

42. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, direktorius turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas
raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per direktoriaus nustatytą terminą darbuotojas
be  svarbių  priežasčių  nepateikia  pasiaiškinimo,  drausminę  nuobaudą  galima  skirti  ir  be
pasiaiškinimo.

43.  Atleidimas  iš  darbo  kaip  drausminė  nuobauda  darbuotojui  gali  būti  skiriama,  kai
darbuotojas nerūpestingai atliko darbo pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai jam
nors  kartą  per  paskutinius  dvylika  mėnesių  buvo  taikytos  drausminės  nuobaudos  arba  kitaip
šiurkščiai nusižengė darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai.

44. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu
gali būti laikoma:

44.1.  neleistinas  elgesys  su  mokiniais,  bendradarbiais  arba  kiti  veiksmai,  tiesiogiai
pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;

44.2. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos
taisyklių, darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis.

44.3. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ir kitiems asmenims
arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas;

44.4. moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie mokinių,
bendradarbių, pavaldinių ar interesantų;

44.5.  atsisakymas  teikti  informaciją,  kai  įstatymai,  kiti  norminiai  teisės  aktai  ar  darbo
tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas;
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44.6. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto
atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon
ar administracinėn atsakomybėn;

44.7.  tai,  kad  darbuotojas  darbo  metu  darbe  yra  neblaivus,  apsvaigęs  nuo narkotinių  ar
toksinių medžiagų;

44.8. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą);
44.9. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks patikrinimas darbuotojui yra privalomas;
44.10. kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka.
45. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų,

direktorius (kitas, jį pavaduojantis asmuo) tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam
darbo užmokesčio.

46. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik po vieną drausminę nuobaudą.
Jei,  paskyrus  drausminę  nuobaudą,  darbuotojas  toliau  pažeidžia  darbo  drausmę,  drausminė
nuobauda gali būti skiriama pakartotinai.

47. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui
nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.

48.  Jei  darbuotojas  gerai  ir  sąžiningai  dirba,  jam  skirtą  drausminę  nuobaudą  galima
panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.

VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

49. Mokinių pareigos:
49.1. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į gimnaziją apsirengus švariomis ir 

tvarkingomis uniformomis;
49.2. atsinešti reikalingas mokymo priemones;
49.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais, gimnazijos bendruomenės nariais, savo 

bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;
49.4. įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į pasveikinimą;
49.5. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, 

nesinaudoti mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo ir priėmimo priemonėmis, reaguoti į 
mokytojo pastabas;

49.6. savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, 
būtina informuoti klasės vadovą. Praleidus vienos dienos pamokas atnešti tėvų ar globėjų parašytą 
pateisinimo raštą, parašytą ant A4 ar A5 formato balto popieriaus lapo , o praleidus kelių dienų 
pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą. Pateisinimo raštus ar pažymas pristatyti pirmą dieną
pradėjus lankyti pamokas;

49.7. susirgus ar susižeidus kreiptis į mokytoją ar klasės vadovą;
49.8. pertraukų metu tinkamai elgtis gimnazijoje, kieme, nesistumdyti, nekelti muštynių, 

reaguoti į budinčiųjų pastabas;
49.9. gimnazijos teritorijoje nerūkyti, nevartoti svaigiųjų gėrimų ir narkotikų, nenaudoti 

pirotechnikos priemonių, negadinti gimnazijos inventoriaus, įrangos, mokymo priemonių, 
vadovėlių, paimtų iš bibliotekos knygų;

49.10. atiduodant saugoti drabužius drabužinėje būtina paimti numerėlį. Drabužiai 
grąžinami pateikus numerėlį. Drabužių kišenėse nepalikti pinigų, vertingų daiktų. Dingus 
drabužiams, nedelsiant kreiptis į rūbininkę ar klasės vadovą;

49.11. bibliotekoje, skaitykloje elgtis mandagiai, netriukšmauti;
49.12. valgykloje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
49.13. diskotekose, koncertuose, kituose renginiuose laikytis organizatorių nustatytos 

tvarkos, vykdyti organizatorių ir budinčiųjų reikalavimus.
50. mokiniai už gerą mokymąsi, aukštus pasiekimus olimpiadose, konkursuose ir kt., 

aktyvią visuomeninę veiklą gali būti skatinami vieša padėka, padėkos raštu, asmenine dovana, 
pinigine premija ar kt.

6



51. mokiniams, pažeidusiems elgesio taisykles, gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: 
pastaba žodžiu, tėvų informavimas, papeikimas, šalinimas iš mokyklos. Nedrausmingų mokinių 
mobiliojo ryšio priemones mokytojas gali paimti ir grąžinti mokiniui pasibaigus pamokai, renginiui 
arba perduoti mokyklos administracijai ar mokinio tėvams.

52. neleistina mokinius bausti fizinėmis bausmėmis, statyti į kampą, tyčiotis iš jų ar kitaip 
pažeisti jų teises.

 
  

IX. MOKINIŲ MAITINIMAS

53.  Gimnazijos  (skyriaus)  mokiniai  (vaikai),  darbuotojai  gali  pavalgyti  gimnazijos
(skyriaus)  valgykloje.  Maitinimo  paslaugas  teikia  įstatymų  nustatyta  tvarka  atrinktas  fizinis  ar
juridinis asmuo, su kuriuo sudaroma sutartis įstatymų nustatytam laikui teikti maitinimo paslaugas.

54. Mokiniai iš socialiai remiamų šeimų turi teisę gauti nemokamą maitinimą. Nemokamo
maitinimo skyrimo tvarką  nustato  Švietimo ir  mokslo  ministerija,  Socialinės  apsaugos ir  darbo
ministerija, Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

55.  Mokiniai  pietus  (pusryčius)  gali  gauti  vyrėjai  pateikę  talonus.  Pietų (pusryčių)  laiką
kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 5 dienos nustato direktorius.

56. Maitinimo paslaugos teikėjas privalo tiekti kokybišką maistą. Savaitinį meniu privalo iš
anksto suderinti su direktoriumi.

X. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKIMAS
MOKINIAMS

57. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama tiems mokiniams, kuriems ji reikalinga. Kam
teikti specialiąją pedagoginę pagalbą nusprendžia gimnazijos Vaiko gerovės komisija, atsižvelgusi į
tėvų prašymą ir pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymą. Specialiąją pagalbą teikia gimnazijos
socialinis  pedagogas  ir  logopedas.  Specialioji  pedagoginė  pagalba  mokiniams,  mokomiems
gimnazijos  bendrojoje  klasėje  teikiama  pamokų  ar/arba  grupinių  užsiėmimų  metu.  Specialusis
pedagogas ir logopedas, teikdami specialiąją pagalbą mokiniams, vadovaujasi pareigybės aprašu.

58. Socialinė pagalba teikiama tiems mokiniams, kuriems ji privalo būti teikiama įstatymų
nustatyta  tvarka. Socialinę pagalbą teikia gimnazijos socialinis  pedagogas. Socialinis  pedagogas,
teikdamas socialinę pagalbą mokiniams, vadovaujasi pareigybės aprašu.

XI. MOKYTOJŲ VADAVIMAS

59.  Mokytojui susirgus, išvykus į komandiruotę ar dėl kitų priežasčių nesant gimnazijoje jį
gali pavaduoti kitas direktoriaus paskirtas mokytojas.

60.  Vaduojantis  mokytojas  privalo  pildyti  neformaliojo  švietimo  dienynus,  elektroninį
dienyną, atlikti kitas vaduojamojo mokytojo funkcijas (budėti, teikti ataskaitas, suvestines ir kt.)

61. Mokytojams draudžiama savavališkai keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš
darbo. 

XII. GIMNAZIJOS TURTO, PATALPŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪRA

62.  Gimnazijos  bendruomenės  nariai  turi  teisę  nustatyta  tvarka  naudotis  gimnazijos
kabinetais,  sporto  sale,  biblioteka,  skaitykla  ir  kitomis  patalpomis,  mokymo  priemonėmis,
inventoriumi ir kt.

63.  Kiekvienas  gimnazijos  bendruomenės  narys  privalo  tausoti  gimnazijos  turtą,  saugoti
mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti gimnazijos turto savanaudiškiems
tikslams, neleisti jo grobstyti ir gadinti.

64.  Gimnazijos  bendruomenės  nariai  privalo  laikytis  priešgaisrinės  saugos  taisyklių
reikalavimų.
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65. Baigę darbą, mokytojai, aptarnaujančio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas
patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, ir
užrakinti patalpą.

66. Gimnazijos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių
evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.

67. Už sugadintą gimnazijos inventorių, įrangą, mokymo priemones, sugadintas ar pamestas
gimnazijos  bibliotekos  knygas  ar  leidinius  atsako  kaltininkai.  Nuostoliai  gimnazijai  turi  būti
atlyginti geranoriškai arba išieškoti per teismą.

XIII. GIMNAZIJOS TURTO NAUDOJIMAS

68.  Gimnazijos  bendruomenės  nariai  turi  teisę  naudotis  gimnazijos  kabinetais,  kitomis
patalpomis ir kitu turtu.
            69. Gimnazijos darbuotojai ar kiti asmenys, pateikę prašymą direktoriui, gali išsinuomoti
gimnazijos sporto salę, valgyklą, kabinetus, kitas patalpas, autobusą.
            70. Gimnazijos turtas gali būti išnuomojamas pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
nustatytus įkainius. Gimnazijos turto nuomos sąlygos  nustatomos nuomos sutartyje.

XIV. RAŠTO KULTŪROS REIKALAVIMAI GIMNAZIJOJE

            71. Mokiniai privalo turėti pratybų sąsiuvinius, atlasus ar kitas mokymo priemones, jei
mokslo metų pradžioje dėl to sutarė mokytojas ir mokiniai.

72. Mokinių sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs, aplenkti. 
            73. Kalbų pamokose mokiniai privalo naudoti sąsiuvinius su linijomis, tiksliųjų mokslų
pamokose  –  sąsiuvinius  su  langeliais.  Neleidžiama  naudoti  vietoj  sąsiuvinių  bloknotus,  užrašų
knygeles, atskirus lapus.

74. Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų.
75. Mokslo metų pradžioje mokytojui ir mokiniams sutarus, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai

gali būti skiriami įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams.
            76. Spręsti testus, rašyti  kontrolinius darbus, apklausos, žinių patikrinimo atsakymus
mokiniai gali į lapus.
            77.  Prašymus,  pasiaiškinimus,  kitus  raštus,  adresuotus  gimnazijai,  mokiniai  rašo
vadovaudamiesi bendraisiais raštvedybos reikalavimais.

XV. GIMNAZIJOS ATRIBUTIKA

78. Gimnazija turi savo emblemą, vėliavą, ženkliuką ir uniformą.
             79. Gimnazijos emblema gali būti naudojama gimnazijos antspauduose, dokumentuose ar
raštuose, ant gimnazijos bendruomenės narių aprangos, jei jie atstovauja gimnazijai.

80. Gimnazijos vėliava gali būti iškilmingai įnešama per valstybines ir gimnazijos šventes,
iškilmingus renginius. 

81. Gimnazijos uniforma ir ženkliukas nešiojami pagal nustatytą tvarką.
________________________________

SUDERINTA                                 SUDERINTA
Gimnazijos tarybos pirmininkė      Mokinių tarybos pirmininkė

Laima Noreikienė                           Greta Juršytė
2015-04-24                                      2015-04-20
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