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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“
VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos  lopšelio  –  darželio  „Ąžuoliukas“  (toliau  –  lopšelis  –  darželis  „Ąžuoliukas“)
vidaus ir darbo tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“
vidaus tvarką.  Jų tikslas –  stiprinti  darbo drausmę, užtikrinti  gerą darbo kokybę,  nustatyti  vaikų ir
darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę.

2.  Lopšelis  -  darželis „Ąžuoliukas“  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nutarimais, kitais teisės aktais, lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ nuostatais ir šiomis taisyklėmis
tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
              3. Vidaus darbo tvarkos taisyklės ir jų pakeitimai tvirtinami lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
direktoriaus   įsakymu, prieš tai suderinus su Įstaigos ir Darbo tarybomis.
              4. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, supažindina priimamą dirbti
asmenį su šiomis taisyklėmis pasirašytinai (supažindinimą registruojant darbuotojų,  supažindintų su
įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale).
              5. Įstaigos darbuotojai turi gerbti vienas kitą, saugoti įstaigos turtą, ūkines komercines
paslaptis.
              6. Įstaiga užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių įstaigoje, kontrolę ir griežtai riboja
pašalinių asmenų patekimą į įstaigą ir jos teritoriją.
              7. Lopšelio-darželio “Ąžuoliukas“ direktorius (arba jo įgaliotas asmuo) turi teisę pakartotinai
supažindinti darbuotojus su įstaigos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai
aplaidžiai laikosi šių taisyklių reikalavimų, neskirdamas drausminės nuobaudos.
              8. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius. Visi
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės nariai privalo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių.

II.  ĮSTAIGOS STRUKTŪRA VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9.  Lopšelis  -  darželis  „Ąžuoliukas“ yra Klaipėdos miesto savivaldybės  biudžetinė  įstaiga,
kurioje veikia vienuolika grupių, skirtų ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.



Vaikai ugdomi gimtąja lietuvių kalba. Įstaigoje esamą grupių skaičių bei jų darbo režimą sprendimu
tvirtina  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  taryba  ar  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vedėjas.

10. Lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ vadovauja direktorius, kuris tiesiogiai pavaldus Klaipėdos
miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriui.  Įstaigos  vadovas  organizuoja,  koordinuoja  ir
kontroliuoja įstaigos veiklą tiesiogiai arba per pavaduotojus ir padalinių vadovus. 
Įstaigos  administraciją  sudaro  direktorius,  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,  vyr.  buhalteris,  ūkio
reikalų  vedėjas,  bendrosios  praktikos  slaugytojas.  Įstaigos  direktorius  ir  direktoriaus  pavaduotojas
ugdymui vadybines funkcijas realizuoja vadovaudamiesi vadybinių funkcijų pasiskirstymu, įformintu
direktoriaus įsakymu.            

11. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ savivaldą sudaro Įstaigos taryba, Mokytojų taryba ir tėvų
taryba .Darbuotojams atstovauja Darbo taryba.

12. Įstaigos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui vadovauja
direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Jam atskaitingas pedagoginis ir švietimo pagalbos personalas. 

13. Ūkiniam sektoriui, vadovauja ūkio reikalų vedėjas. Jam atskaitingas įstaigos nepedagoginis
personalas. 
            14. Už archyvo tvarkymą atsakingas sekretorius, už įstaigos finansų politikos vykdymą Vyr.
buhalteris,  už  HN-75  ir  HN-15  normų  ir  taisyklių  vykdymą  atsakingas  bendrosios  praktikos
slaugytojas. Visi išvardinti asmenys atskaitingi įstaigos direktoriui.

15.  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, vyr. buhalterio, bendrosios praktikos slaugytojo, ūkio
reikalų vedėjo, kasininko - sąskaitininko, sekretoriaus, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų,
meninio ugdymo pedagogo, pedagogų, dirbančių pagal kitas ugdymo programas, logopedo, techninių
darbuotojų  funkcijas,  teises  ir  darbo  organizavimą  reglamentuoja  direktoriaus  įsakymu  patvirtinti
pareigybių aprašymai bei instrukcijos.

16.  Lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ darbuotojai  yra atsakingi  už savo funkcijų vykdymą, už
kokybišką savo darbo atlikimą. 

17. Įstaigos direktorius kartu su savo pavaduotoju ugdymui, padalinių vadovais ir paskirtomis
darbo grupėmis, rengia metinės veiklos plano bei strateginės veiklos plano projektus ir teikia įstaigos
bei darbo taryboms aprobuoti.

18.  Informaciją  apie  metinės  veiklos  plano  vykdymą  lopšelio-darželio  direktorius  skelbia
internetiniame puslapyje  iki kiekvienų metų sausio mėnesio 10 dienos.

19. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius veiklos metinę ataskaitą finansinių metų gale,
bendruomenės susirinkime.

20. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyr. buhalteris  pateikia bendruomenei finansinę ataskaitą
(apie gautą paramą ar labdarą bei kt. lėšas) o už įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus, kalendorinių
metų pabaigoje,atsiskaito ūkio reikalų vedėjas.

21.  Lopšelio-darželio  veiklos  klausimai  svarstomi  bendruomenės,  savivaldos  institucijų  ir
direkcijos pasitarimuose.

22.  Pasitarimuose  priimti  sprendimai  gali  būti  įforminami  protokolais  arba  direktoriaus
įsakymais  (protokolą  pasirašo  pasitarimą  vedęs  pirmininkas  ir  sekretorius).  Paskirti  atsakingi
darbuotojai informuoja lopšelio-darželio direktorių apie protokolinių sprendimų vykdymo eigą.

23. Pasiūlymus dėl įstaigos veiklos, žodžiu ar raštu, pavaduotojams, padalinių vadovams arba
tiesiogiai direktoriui gali pateikti kiekvienas lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės narys.

24. Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ gali būti organizuojami seminarai, konferencijos, įvairūs
renginiai pedagogams, vaikams ir jų tėvams.  Už šių renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą,
kviečiamus asmenis ar svečius yra atsakingas renginį organizuojantis lopšelio-darželio darbuotojas. Šie
renginiai nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais.
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25. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams turizmo 
renginiai  (išvykos,  žygiai,  ekskursijos)  organizuojami  vadovaujantis  lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“
direktoriaus  2006  m.  spalio  11  d.  įsakymu  Nr.  V-35  patvirtinta  „Klaipėdos  lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka“.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

26. Lopšelio-darželio  darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis lopšelio-darželio direktoriaus
2012 m.  kovo 19 d.  įsakymu Nr.  V-  34   patvirtinta  „Darbuotojų  priėmimo į  darbą  ir  dokumentų
įforminimo tvarka Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

27.  Lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  darbuotojus  priima  į  darbą  arba  atleidžia  iš  jo  įstaigos
direktorius,  o  jam  nesant  (dėl  komandiruotės,  atostogų  ar  ligos),  jį  pavaduojantis  direktoriaus
pavaduotojas.  Priėmimas  į  darbą  (arba  atleidimas  iš  jo)  įforminamas  direktoriaus  įsakymu,  kuris
leidžiamas sutarties pagrindu. Su įsakymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

28.  Sudaroma  rašytinė  darbo  sutartis  (2  egzemplioriai),  kurioje  šalys  privalo  susilygti  dėl
būtinųjų sutarties sąlygų:
            28.1. darbo funkcijų-dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų –
pareigų.
            28.2. atskiroms darbo sutarčių rūšims, kolektyvinei darbo sutarčiai, gali būti nustatomos ir kitos
būtinos  sąlygos,  kurias  šalys  sulygsta  sudarydamos  tokią  darbo  sutartį  (susitarimas  dėl  sutarties
termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt.).
            28.3. darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio,
mokėjimo tvarkos ir kt.)
            28.4. šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo
įstatymai, kiti norminiai teisės aktai arba kolektyvinė darbo sutartis nedraudžia jas nustatyti (išbandyme
profesijų jungimo, materialinės atsakomybės ir kt.).
            29.  darbdavys  privalo  pareikalauti,  kad  priimamasis  dirbti  pateiktų  asmens  tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
            30.  darbdavys privalo  pareikalauti,  kad priimamasis  pateiktų  išsimokslinimą,  profesinį
pasirengimą,  sveikatos  būklę  patvirtinančius  dokumentus.  Turi  teisę  pareikalauti  ir  kitų  įstatymų
nustatytų dokumentų.
            31. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas.
            32. Įstaigos direktorius užtikrina, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo
darbo sutartį, įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus darbo pažymėjimą. Už tinkamą darbo
sutarties sudarymą atsako įstaigos direktorius.
           33. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą, po sutarties sudarymo, dieną, jeigu šalys nesusitarė
kitaip.

34.  Asmuo,  priimtas  dirbti  Klaipėdos  lopšelyje-darželyje  „Ąžuoliukas“,  supažindinamas
pasirašytinai  su  šiomis  taisyklėmis,  įstaigos  nuostatais,  kolektyvine  darbo  sutartimi,  pareigybės
aprašymu, priešgaisrinės saugos bei saugos ir sveikatos darbe reikalavimais ir apmokėjimo už darbą
tvarka. Jam formuojama asmens byla.
            35. Prieš pradedant dirbti, darbuotojui parodoma jo darbo vieta, supažindinamas su būsimais 
bendradarbiais, tiesioginiais darbo vadovais, grupių bei administracinių patalpų išdėstymu.
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36. Sudarant darbo sutartį šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymo laikotarpis (iki 3
mėnesių),  norint  patikrinti,  ar  darbuotojas  tinka  sulygtam  darbui,  taip  pat  stojančiojo  dirbti
pageidavimu  –  ar  darbas  tinka  darbuotojui.  Išbandymo  laikotarpiu  darbuotojui  taikomi  visi  darbo
įstatymai.

37. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas ar darbo vietą vadovaujantis LR DK 121 ir
122 straipsniais.
            38. Darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas, kai keičiamas darbo organizavimas
esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui.

39.Darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  darbo  santykiai  su  lopšeliu-darželiu
„Ąžuoliukas“  pasibaigia  tik  darbo  įstatymuose  numatytais  pagrindais,  LR  DK  124  straipsnyje
numatytais atvejais.

40. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena. Nustatyta tvarka ir terminais užpildomas
pranešimas SODRAI ir atsiskaitoma su atleidžiamu darbuotoju.

41.  Nutraukus  darbo  sutartį  darbuotojas  jo  žinioje  esančias  bylas,  nebaigtus  tvarkyti
dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui užimsiančiam
jo pareigas, o jei tokio nėra – direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo – priėmimo aktus tvirtina
įstaigos direktorius. Paskutinę darbo dieną darbuotojas privalo grąžinti  darbo pažymėjimą.

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

42.  Darbo laikas  – tai  laikas,  kurį  darbuotojas  privalo dirbti  jam pavestą  darbą,  ir  kiti  jam
prilyginti  laikotarpiai.  Darbo  laikas  lopšelyje-darželyje  „Ąžuoliukas“  nustatomas  vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin.,2002, Nr. 64-2569) ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003  m.  rugpjūčio  7  d.  nutarimu  Nr.  990  „Dėl  darbo  laiko  nustatymo  valstybės  ir  savivaldybių
įmonėse,  įstaigose  ir  organizacijose“  (Žin.,  2003,  Nr.  79-3593).  Darbuotojai  turi  laikytis  įstaigoje
nustatyto darbo laiko režimo, kuris fiksuojamas darbo grafike.

43. Darbuotojams, dirbantiems 1 etatu, darbo savaitės trukmė nustatyta 40 valandų per savaitę,
išskyrus:

43.1. auklėtojus, dirbančius 1 etatu ir  vykdančius ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio
ir kitas  ugdymo programas, kuriems 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir
3 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su vaikais (viso 36 valandos).Pedagoginio personalo
darbo dienos trukmė 7,12 val., bet dėl šio personalo darbo specifikos, auklėtojoms sutinkant ir darbo
tarybai pritarus, jos gali dirbti 10,5 val. per dieną, bet negali viršyti 40 val. per savaitę;

43.2. logopedus, dirbančius 1 etatu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kuriems 22 valandos per
savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su
vaikais (viso 27 valandos);

43.3. meninio ugdymo mokytojus, dirbančius 1 etatu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kuriems
24  valandos  per  savaitę  skiriamos  tiesioginiam  darbui  su  vaikais  ir  2  valandos  per  savaitę  –
netiesioginiam darbui su vaikais (viso 26 valandos);

44. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi arba
daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pavalgyti ir pailsėti) negali būti ilgesnė
kaip 12 val.

45. Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vaikai ugdomi penkias dienas per savaitę. Visos grupės
dirba 10,5 val. rėžimu. Šeštadieniai ir sekmadieniai – poilsio dienos.

46. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais,
turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. 
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47.  Lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  grupių  personalui  draudžiama  palikti  darbo  vietą,  kol
neateis jį keičiantis darbuotojas. Jam laiku neatėjus-informuojama įstaigos administracija.

48.  Darbuotojai,  negalintys  laiku  atvykti,  arba  visai  negalintys  atvykti  į  darbą,  apie  tai
nedelsiant turi informuoti direktoriaus pavaduotoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu
darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų
paprašyti asmenys.

49.  Darbuotojo  neatvykimas  į  darbą  be  pateisinamos  priežasties  visą  darbo  dieną  ar
pasirodymas darbo vietoje neblaiviam, prilyginama pravaikštai.

50. Esant įtarimui, kad darbuotojas darbo vietoje pasirodė neblaivus, jis nušalinamas nuo darbo
ir dviejų valandų laikotarpyje turi pristatyti pažymą iš medicininės įstaigos apie tokio fakto paneigimą,
priešingu atveju darbuotojui dirbti neleidžiama ir jam skiriama nuobauda.

51.  Darbuotojų  gali  būti  paprašyta  dirbti  ilgiau  nei  nustatyta.  Tuo  atveju  darbuotojams  bus
atlyginta už papildomą darbą.

52. Poilsio rūšys:
52.1. pertraukos, skirtos pailsėti ir pavalgyti. Jų trukmė – nuo 0,5 iki 2 val. Tokios pertraukos į

darbo laiką neįskaitomos. Darbuotojams, dirbantiems nepilnu darbo krūviu (0,5 arba 0,75 et.) pietų per-
trauka  neskiriama.  Specialios  pertraukos  pavalgyti  ir  pailsėti  (neatsitraukiant  iš  darbo  vietos)
nustatomos  atskiru  lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  direktoriaus  įsakymu  pedagogams  ir  virtuvės
darbuotojams.

52.2.  papildomos  specialios  pertraukos  pailsėti  darbo  dienos  laiku  skiriamos  darbuotojams,
dirbantiems  su  kompiuteriais  ir  kitais  terminalais  (direktoriui,  direktoriaus  pavaduotojams,  vyr.
buhalteriui,  kasininkui-sąskaitininkui,  sekretoriui)  bei  žemoje  oro  temperatūroje  dirbantiems
kiemsargiams.  Jų trukmė nuo 10 minučių kas valandą. Specialiosios pertraukos įskaitomos į darbo
laiką. 

53. kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal atostogų grafiką,  sudarytą įstaigos
administracijos ir suderintą su darbuotojais bei Darbo taryba. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės
atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais: 
            53.1. pedagoginiam personalui -56 kalendorinės dienos;
            53.2. bendrosios praktikos slaugytojai – 35 kalendorinės dienos;
            53.3. invalidumo grupę turintiems, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba
vaiką invalidą iki aštuoniolikos metų -35 kalendorinės dienos;
            53.4.aptarnaujančiam ir  techniniam personalui  – 28 kalendorinės  dienos.  Pastariesiems
darbuotojams numatytos papildomos atostogos (toje pačioje įstaigoje išdirbus 10 metų – 3 dienos ir po
to kas 5 metai - po 1 dieną).
            54. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, tačiau viena iš
atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų. Nemokamos atostogos suteikiamos
Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekse  numatyta  tvarka  ir  kolektyvinėje  darbo  sutartyje  numatytais
atvejais.  Besimokančiam  darbuotojui  suteikiamos  mokymosi  atostogos,  bet  apmokėti  už  jas
neprivaloma, jeigu tai nėra sulygta darbo sutartyje.
            55. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu, kasmetinės
atostogos suteikiamos:
            55.1. moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;
            55.2. kitais įstatymų arba kolektyvinės sutarties nustatytais atvejais.
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V. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ, UGDYTINIŲ TEISĖS IR  PAREIGOS
            

             56. Vaikų priėmimo į įstaigą tvarką reglamentuoja 2008 m. lapkričio 27 d. Klaipėdos miesto
savivaldybės  tarybos  sprendimu  Nr.  T2-399  patvirtintas  „Vaikų  priėmimo  į  Klaipėdos  miesto
savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bei ikimokyklinio ir
priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  apskaitos  organizavimo  tvarkos  aprašas“  (2011  m.  balandžio  7  d.
sprendimo Nr. T2-82 redakcija).
              57. Vaikų teises, pareigas ir atsakomybę lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“  reglamentuoja
Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos  civilinis  kodeksas,  Lietuvos  Respublikos
vaiko  teisių  apsaugos  pagrindų  įstatymas,  Jungtinių  Tautų  vaiko  teisių  konvencija,  Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas, kiti teisės aktai,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatai ir mokymo sutartis.
              58. Pagrindinės vaiko teisės:

58.1. vaikas turi teisę gyventi ir augti; 
               58.2.vaikas turi teisę būti sveikas; 

58.3. vaikas turi teisę į individualybę ir jos išsaugojimą;
58.4. vaikas turi teisę į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę ir laisvę; 
58.5. vaikas turi socialines teises; vaikas turi teisę į valstybės paramą ir išlaikymą; 
58.6. vaikas turi teisę į poilsį ir laisvalaikį; 
58.7. vaikas, priklausantis Lietuvos Respublikos tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti 

kalbą, kultūrą, papročius; 
58.8. vaikas turi teisę dalyvauti vaikų apsaugos programose. 
59. Pagrindinės vaiko pareigos ir jo atsakomybės ugdymas:
59.1.Vaikas yra visuomenės narys ir, naudodamasis savo teisėmis, turi laikytis nustatytų 

elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kitų įstatymų bei teisės aktų, gerbti kitų žmonių 
teises.

59.2.Vaikas privalo gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, gerbti pedagogus ir kitus 
suaugusiuosius ir vaikus.

59.3. laikytis priimtų elgesio normų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, viešose vietose, buityje;
59.4. gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę.
60. Darbuotojai privalo:
60.1. laiku atvykti į darbą ir dirbti nustatytą darbo laiką;
60.2. vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus;
60.3. pastebėjus kitą neblaivų darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti administracijai

ir esant reikalui imtis priemonių galimai nelaimei išvengti;
60.4. pagal patvirtintus terminus pasitikrinti sveikatą;
61. Darbuotojams draudžiama;
61.1.  dirbti  neišklausius  įvadinio  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  instruktažo  ir  instruktažo

darbo vietoje;
61.2. dirbti neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginamąsias bei

narkotines medžiagas;
61.3. vėluoti į darbą;
61.4. darbuotojai kuriems išduodami asmens apsaugos rūbai ir apsauginės priemonės, negali

dirbti be jų;
61.5. tyčia gadinti įstaigos turtą;
61.6. iš įstaigos patalpų išnešti įstaigai priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių.
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62. Darbuotojai turi teisę:
62.1. reikalauti,  kad įstaigos vadovas sudarytų darbo sutartį ar pakeistų ją pasikeitus darbo

sąlygoms.
63. Įstaigoje dirbantys žmonės turi gerbti vienas kitą, saugoti įstaigos turtą.
64. Turint nedarbingumo pažymėjimą, reikia tą pačią dieną pranešti, direktoriui arba padalinio

vadovui, apie ligą.

VI. DARBO UŽMOKESTIS

65.  Lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  darbuotojų  darbo  užmokesčio  tvarką  ir  sąlygas
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai
aktai bei Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbo apmokėjimo tvarka patvirtinta 2012 m. kovo
19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-35.

66. Darbo užmokestį sudaro: tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos. Priedų ir priemokų
suma negali viršyti 100 procentų pareiginės algos.

67.  Konkrečius  lopšelyje-darželyje  dirbančių  pagal  darbo  sutartis  darbuotojų  tarnybinių
atlyginimų koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato direktorius suderinęs su Savivaldos
institucijomis (darbo ir įstaigos tarybomis).

68. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį (10 ir 25 dienomis) pervedant į mokėjimo
korteles. Vieną kartą mėnesyje (10 d.) užmokestis mokamas tik darbuotojui raštiškai to pageidaujant.
            69. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki
kasmetinių atostogų pradžios.

VII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTAVIMAS.

70. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimą reglamentuoja Lietuvo Respublikos Švietimo Įstatymas
(1991-06-25  Nr.  I  –  1489,  nauja  redakcija  2003-06-17  Nr.  IX  –  1630),   2006  m.  gegužės  8  d.
direktoriaus  įsakymu  Nr.  V-44  patvirtinta  Klaipėdos  lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  kvalifikacijos
tobulinimo lėšų paskirstymo ir atsiskaitymo tvarka“ bei kasmet rengiama Klaipėdos lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ kvalifikacijos kėlimo programa.

71. Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo atestavimo tvarką reglamentuoja 2005 m. liepos 21
d.  Švietimo  ir  mokslo  ministro  įsakymu  Nr.  ISAK-1521  (aktuali  redakcija  2010-05-27)  patvirtinti
„Valstybinių  (išskyrus  aukštųjų  ir  aukštesniųjų)  ir  savivaldybių  mokyklų  vadovų,  jų  pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai“ bei jų pakeitimai.

72.  Mokytojų  ir  pagalbos  mokiniui  specialistų  (išskyrus  psichologus)  atestavimo  tvarką
reglamentuoja 2008 m. lapkričio 24 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK- 3216 patvirtinti
„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatai“.

VIII. KOMANDIRUOTĖS

            73. Siuntimas į komandiruotes įforminamas direktoriaus įsakymu.
            74. Teisėtos ir pagrįstos išlaidos, patirtos komandiruotės metu, yra kompensuojamos.
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            75. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, pateikia buhalterijai avansinę ataskaitą, kur prie 
kiekvieno pateikto punkto turi būti išlaidas pateisinantis dokumentas, atitinkantis visus buhalterinius 
apskaitos reikalavimus, atitinkantys numatytą lopšelio-darželio “Ąžuoliukas“ komandiruočių tvarką.

IX. DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ SKATINIMAS

76.  Lopšelio-darželio  bendruomenės  narių  skatinimą  reglamentuoja  2005  m.  vasario  28  d.
direktoriaus  įsakymu Nr.  V-7 patvirtinta   „Klaipėdos  lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  bendruomenės
narių skatinimo tvarka“.

77.  Lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  bendruomenės  nariai  skatinami  už  įvairias  iniciatyvas,
veiklą  bei  pasiekimus  įstaigoje,  mieste,  respublikoje  moralinėmis  ir  materialinėmis  darbuotojų
skatinimo priemonėmis:

77.1. žodine direktoriaus padėka;
77.2. raštiška direktoriaus įsakymu įforminta padėka;
77.3. lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėkos raštu;
77.4. savivaldybės Švietimo skyriaus padėkos raštu;
77.5. miesto Mero padėkos raštu;
77.6. apskrities Viršininko administracijos padėkos raštu;
77.7. Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu;
77.8. atminimo dovanėlėmis;
77.9  išvyka arba ekskursija bendruomenės nariams;
77.10. vienkartine pinigine išmoka.
78. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali

viršyti  100  procentų  nustatyto  darbuotojo  tarnybinio  atlyginimo.  Vienkartinė  piniginė  išmoka
neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta (drausminė) nuobauda.

79. Už dalyvavimą užsienio, šalies ir miesto vaikų kūrybiniuose projektuose, konkursuose ir
festivaliuose ugdytiniai skatinami įstaigos direktoriaus padėkos raštais, saldžiomis dovanėlėmis iš tėvų
įmokų skirtų maisto produktams lėšų.

X. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

80. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas
dėl darbuotojo kaltės (LR DK 234 str.). Galimi pažeidimai:

80.1. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių;
80.2. išėjimas iš darbo be direktoriaus ar padalinių vadovų leidimo;
80.3.  alkoholinių  gėrimų  vartojimas  darbo  metu,  arba  pasirodymas  darbe  neblaiviam,

apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, kvaišalų;
80.4. nerūpestingas savo pareigų atlikimas (pareigas reglamentuoja pareiginiai nuostatai);
80.5. tiesioginių pareigų ir darbo užduočių neatlikimas; jų atlikimas nekokybiškai ir nelaiku;

instrukcijų nesilaikymas;
80.6. dokumentų duomenų klastojimas;
80.7. netvarka darbo vietoje;
80.8. atsisakymas tikrintis sveikatą;
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80.9 necenzūrinių žodžių vartojimas įstaigoje;
80.10  interviu  žiniasklaidai  apie  įstaigos  veiklą  (be  administracijos  sutikimo);  neteisingas

informacijos teikimas;
80.11 pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų;
80.12 sąmoningas lopšelio-darželio turto gadinimas;
80.13. įstaigos turto vagystė, svetimo turto vagystė įstaigoje;
80.14  komercinių,  finansinių  duomenų,  paslapčių  atskleidimas  konkuruojančiai  įstaigai,

žiniasklaidai, tretiesiems asmenims;
80.15. šių vidaus ir darbo tvarkos taisyklių nesilaikymas ir kt.
81.  Lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  darbuotojams  už  darbo  drausmės  pažeidimą  gali  būti

skiriamos šios drausminės nuobaudos:
81.1. pastaba
81.2. papeikimas
81.3. atleidimas iš darbo
82.  Drausminės  nuobaudos  gali  būti  taikomos  tik  darbo  drausmės  pažeidimą  padariusiam

darbuotojui prieš tai pareikalavus jo pasiaiškinimo raštu. Darbuotojo atsisakymas rašyti pasiaiškinimą
netrukdo skirti  jam nuobaudą. Jei darbuotojo elgesys, nors ir nedarbo metu,  yra amoralus ir  dėl to
nesuderinamas su jų pareigomis – darbuotojas gali būti atleidžiamas iš darbo.

83. Drausminė nuobauda skiriama lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, su kuriuo darbuotojas
supažindinamas  ne  vėliau  kaip  3  dienų  laikotarpyje.  Ligos  ir  atostogų  laikotarpiai  į  šį  terminą
neįskaitomi.

84. Darbuotojui nepateikus pasiaiškinimo ar atsisakius pasirašytinai susipažinti su įsakymu apie
nuobaudą, pastarąją galima skirti ir be pasiaiškinimo. Tokiu atveju sudaroma trijų asmenų komisija ir
surašomas aktas dėl prasižengimo įforminimo ir atsisakymo pasirašyti.

85. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, kai paaiškėja drausminis pažeidimas, bet ne vėliau
kaip per vieną mėnesį.  

86. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo
sąlygas nustato LR DK.

87. Skiriant drausmines nuobaudas turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą
ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę ir aplinkybes ir kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

88.  Už  kiekvieną  drausmės  pažeidimą  galima  skirti  tik  vieną  nuobaudą.  Darbuotojams
turintiems drausmines nuobaudas nėra skiriamos skatinimo priemonės.

89. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, jis daugiau
nenusižengė, laikoma kad jis nėra turėjęs nuobaudų. 

90.  Materialinė atsakomybė atsiranda dėl  teisės pažeidimo,  kuriuo darbdavys ar darbuotojas
padaro žalą vienas kitam, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas (LR DK 245
str.).
      91. Už lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ padarytą materialinę žalą darbuotojai traukiami 
materialinėn atsakomybėn. Darbdavio nurodymas išieškoti materialinę žalą - priimamas ne vėliau kaip 
per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos. Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai 
bei negautos pajamos.
            92. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių 
mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus šiuos atvejus:
           93. Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlygintina žala 
neviršijant jo vidutinio darbo užmokesčio gali būti išskaitoma iš darbuotojo darbo užmokesčio 
darbdavio rašytiniu nurodymu.

9



           94. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas 
yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, 
gabenimu ir perduoti darbuotojui naudotis darbe, konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas 
kolektyvinėje sutartyje.
      95. Darbuotojas nesutikdamas su darbdavio nurodymu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus 
nagrinėjančius organus, kreipimasis sustabdo išieškojimą iki darbo ginčų komisijos sprendimo 
priėmimo.

XI. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS

           96. Darbo ginčas – tai nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymuose, kituose
norminiuose teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo,
kurio nepavyko sureguliuoti derybomis (LR DK 285 str.).
           97. Darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisija arba teismas. Darbuotojas gali kreiptis į darbo
ginčų komisiją per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo, kad pažeistos jo teisės. 
           98. Darbo ginčų komisijos sprendimą atsakovas turi įvykdyti per 10 dienų nuo sprendimo
nuorašo gavimo dienos, jei sprendime nenustatytas kitas jo įvykdymo terminas.
           99. Atvejus, kai darbo ginčus nagrinėja teismai numato LR DK 295 straipsnis.

XII. DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ SAUGA IR SVEIKATA

           100. Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe
išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar planuojamos visose įstaigos veiklos 
etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta 
(LR DK 259 str.). 
           101.  Kiekvienam lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  ugdytiniui  turi  būti  sudarytos  saugios
ugdymosi  sąlygos  nustatytos  HN-75.  Už  ugdytinių  saugumą  įstaigoje  atsako  direktorius  ir  grupės
kurioje ugdosi vaikas, auklėtojas.

102.  Kiekvienam  lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  darbuotojui  turi  būti  sudarytos  tinkamos,
saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.
Už šių sąlygų sudarymą yra atsakingas lopšelio-darželio direktorius.

103. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojai privalo darbe naudoti tik techniškai tvarkingas
darbo priemones bei vykdyti įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus
ir kaip galima labiau rūpintis kitų darbuotojų sauga ir sveikata. 
            104. Įvykus nelaimingam atsitikimui (ugdytiniui ar darbuotojui), būtina nedelsiant pranešti 
lopšelio-darželio “Ąžuoliukas“ vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kreiptis į bendrosios praktikos 
slaugytoją, artimiausią gydymo įstaigą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą (jeigu nelaimingas 
atsitikimas įvyko ugdytiniui, būtina informuoti ugdytinio tėvus) ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio 
vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jeigu tai nekelia pavojaus kitų darbuotojų ar vaikų 
gyvybei.
            105. Įvykus nelaimingam atsitikimui su vaiku, įstaigos darbuotojai ir administracija turi 
vadovautis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais, moksleivių nelaimingų 
atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos, nuostatais
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            106. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš jo, reikia nedelsiant pačiam 
darbuotojui arba per kitus asmenis pranešti lopšelio-darželio “Ąžuoliukas“ vadovui ar jo įgaliotam 
asmeniui apie atsitikimą ir jo aplinkybes.
            107. Kilus gaisrui ar įvykus avarijai, reikia iškviesti ugniagesius telefonu: TEO LT tinkle – 01 
telekomo ar PAGALBOS  TELEFONU – 112 ir turimomis priemonėmis gesinti gaisrą, nedelsiant 
informuoti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovą ar jo įgaliotą asmenį, kilus sveikatos ar gyvybės 
pavojui išeiti iš pavojingos zonos ir evakuoti vaikus, pagal lopšelio-darželio “Ąžuoliukas“ sudarytą 
evakuacijos planą. Darbuotojai privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
            108. Plėšimo atveju darbuotojai privalo:

 Prisiminti, kad žmogaus gyvybė svarbiau už materialinį turtą;
 Nesiginčyti su plėšiku;
 Nenaudoti ginklo, jei tai neprivalu pagal pareiginius nuostatus;
 Įsitikinus, kad plėšikas pasišalino, pranešti policijai.

           
            109. Iškilus klausimų dėl saugos ir sveikatos darbuotojai turi teisę ir galimybę:
            109.1.  kreiptis  į  darbuotojų atstovą,  įstaigos  vadovą,  ūkio reikalų vedėją  atsakingą  už
darbuotojų saugą ir sveikatą, Valstybinę darbo inspekciją.
            109.2. Reikalauti, kad direktorius užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrengtų kolektyvinės
apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
            109.3. sužinoti iš įstaigos vadovo apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus
rizikos veiksnius;
            109.4. atsisakyti dirbti jeigu yra pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai;

XIII. DARBO ETIKOS VIDAUS TVARKOS IR ELGESIO BENDRIEJI
REIKALAVIMAI

110. Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ turi būti užtikrinta darbo drausmė ir pavyzdinė 
darbuotojų elgesio kultūra. Visose darbo vietose turi būti švaru ir tvarkinga. Darbuotojai savo veiklą 
privalo organizuoti vadovaudamiesi lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatais.
            111. Vadovautis vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos instrukcijų, sanitarinių higieninių HN-75
2008, HN-15-2003 normų reikalavimais.
            112. Darbuotojai negali laikyti jokių asmeninių daiktų, maisto produktų ir gėrimų vaikams
prieinamoje vietoje. 

113.  Lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti  darbo
patalpose, draudžiama perduoti raktus grupėse nedirbantiems asmenims.

114.  Lopšelio-darželio  darbuotojai  privalo  racionaliai  ir  taupiai  naudoti  darbo  priemones,
elektros energiją, šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius.
             115. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojai gali dėvėti laisvo stiliaus, tvarkingą aprangą,
tačiau tokią, kuri neiššauktų ugdytinių ir jų tėvų neigiamos reakcijos.
             116. Direktorius arba direktoriaus pavaduotojai, kurių nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda
neatitinka  šių  Taisyklių  115  punkto  reikalavimų,  įpareigoja  darbuotoją  ateityje  rengtis  ir  tvarkytis
tinkamai.
             117. Lopšelio-darželio darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba, todėl joje
turi būti vengiama intrigų, apkalbų, turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio
santykiai.
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              118.  Darbuotojams  draudžiama  kelti  konfliktines  situacijas,  skatinti  nepasitikėjimą
bendradarbiais ir įstaigos vadovais.
               119. Darbuotojams draudžiama, prie pašalinių asmenų-klientų, lankytojų, partnerių ar
tarpusavyje,  kritikuoti,  aptarinėti  įstaigos vadovo ir  administracijos  sprendimus, pavedamas vykdyti
užduotis, kitus klientus partnerius.
              120. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius bei
laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
              121. Draudžiama užsiimti pašaline, su pagrindiniu darbu nesusijusia veikla.

  122.  Įstaigos  darbuotojas,  išeidamas  iš  darbo vietos  paskutinis,  privalo  uždaryti  langus ir
užrakinti duris.

  123. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, telefonais, faksu, kopijavimo aparatu,
kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
              124. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio principų,
draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

XIV. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VALDYMAS

125.  Lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“  dokumentus ir  raštvedybą tvarko sekretorius  pagal
kiekvienais metais patvirtintą metinį dokumentacijos planą.

126.  Darbuotojai,  tiesiogiai  iš  kitų  institucijų  ir  organizacijų  gavę  lopšeliui  -  darželiui
„Ąžuoliukas“ adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti sekretoriui užregistruoti.

127. Sekretorius gautus dokumentus tą pačią arba kitą darbo dieną pateikia lopšelio - darželio
„Ąžuoliukas“ direktoriui, o jam nesant - jį pavaduojančiam asmeniui.

128. Lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ direktorius arba jį pavaduojantis asmuo, susipažinęs su
dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją/us, užduoties įvykdymo terminą ir grąžina
dokumentus sekretoriui.

129.  Sekretorius tą pačią  dieną šiuos dokumentus perduoda rezoliucijose   nurodytiems
vykdytojams.  Jei  dokumentai  yra  gauti  iš  steigėjo  institucijos  darbuotojų,  vykdytojams
perduodamos šių dokumentų kopijos, o originalai įsegami į atitinkamas bylas.

130.  Lopšelio  -  darželio „Ąžuoliukas“  direktoriaus  pasirašytus  siunčiamus  dokumentus
sekretorius  registruoja,  užrašydamas reikalingus indeksus, ir išsiunčia adresatams. Šių dokumentų
antrus vizuotus egzempliorius jis įsega į atitinkamą bylą.

131. Dokumentai segami į bylas, kurias tvarko sekretorius, ir kiekvienais metais  atitinkamai
paruoštus dokumentus perduoda į archyvą.

132.  Lopšelio  -  darželio „Ąžuoliukas“  archyvą  tvarko  sekretorius  Lietuvos  archyvų
departamento  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
                    133.  Lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“  direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės,
atostogų  ar  ligos)  įsakymu  paskirtas  jį  pavaduoti  asmuo,  pasirašo  įsakymus  bei  dokumentus,
siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. 

134. Įsakymus finansų klausimais pasirašo  lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“  direktorius, o jam
nesant parašo teisę turintis asmuo. Ant finansinių dokumentų dedamas lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“
herbinis antspaudas. 

135.  Įsakymus,  ataskaitas  ir  kitus  dokumentus  gali  ruošti  ir  direktoriaus  pava duotojas
ugdymui ar ūkio reikalų vedėjas, kurie apie dokumento rengimą pažymi raštvedybos taisyklių nustatyta
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tvarka, tačiau dokumentą pasirašo direktorius. Ant įsakymų antspaudas nededamas, nes jie rašomi ant
lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“  firminio lapo.

XV. ŠVIETIMO STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

            136. Švietimo stebėsena lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ apima teikiamą švietimo būklės ir
kaitos analizę, vertinimą, prognozavimą. Ji organizuojama ir vykdoma tokiais principais:
            136.1. lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius pagal poreikį ir nustatytais terminais:
            136.1.1. organizuoja įstaigos duomenų, rodiklių ir analitinės informacijos poreikių tyrimą,
rodiklių kūrimą ir atnaujinimą;
            136.1.2. užtikrina įstaigoje tvarkomų duomenų teisingumą ir netikslių, neteisingų, neišsamių
duomenų ištaisymą ar papildymą;
            136.1.3. teikia įstaigos švietimo būklės ataskaitą ir informaciją stebėsenos vartotojams ar
užsakovams,  skelbiant  ją  lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  internetiniame  tinklalapyje  arba  rodiklių
aprašų, statistinių ataskaitų forma.
            136.2. lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotojai, kiti direktoriaus įsakymu
priskirti atsakingi asmenys nustatytais terminais:
             136.2.1.  organizuoja  įstaigos  stebėsenos  duomenų  rinkimą,  duomenų  ir  reikšmių
apskaičiavimą, duomenų integravimą, tvarkymą ir apdorojimą, duomenų ir rodiklių analizę;
             136.2.2. parengia mokyklos švietimo būklės ataskaitą (apžvalgą) ir pateikia lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ direktoriui. 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

137. Šios Taisyklės  įsigalioja  nuo jų patvirtinimo dienos ir  galioja  visiems lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ darbuotojams.
             138. Įstaigos darbuotojai atsako už lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų, šių taisyklių,
saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir pareiginių institucijų laikymąsi.

139. Visi įstaigos darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

SUDERINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos
2012 m. kovo  2 d.  protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V2-4)

SUDERINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Darbo tarybos
2012 m. kovo 1 d.  protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 4)
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