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PATVIRTINTA 
Progimnazijos direktoriaus 
2019 m.  rugsėjo 27 d. 
įsakymu Nr. V1 - 49 

 

 

KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS  
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 
 

I SKYRIUS 
 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kėdainių „Ryto“ progimnazijos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) – darbo 

santykius „Ryto“ progimnazijoje (toliau – progimnazijoje) reglamentuojantis dokumentas, 
kurio tikslas – įgyvendinti teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių 
reglamentavimo galimybes įstaigoje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių 
reglamentavimą atsižvelgiant į progimnazijos veiklos specifiką, apibrėžti teisės aktuose 
neaptartus darbo santykių aspektus. 

2. Kartu su teisės aktais ir kitais progimnazijos vidaus dokumentais šios taisyklės 
sukuria bendrą ir aiškią teisinių darbo santykių reglamentavimo sistemą ir struktūrą. 

3. Taisykles įsakymu tvirtina progimnazijos direktorius suderinęs su Progimnazijos 
profesine sąjunga. 
 

II SKYRIUS 
 STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
4. Progimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti pradinio, pagrindinio 

ugdymo I dalies ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams pritaikytų bei neformaliojo 
vaikų švietimo programas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, Kėdainių rajono 
savivaldybės tarybos, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teisės aktais, 
Progimnazijos nuostatais, progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir  progimnazijos darbo 
tvarkos taisyklėmis. 

5. Progimnazija savo  veikloje vadovaujasi bendruoju ugdymo planu, bendrosiomis 
programomis, valstybės nustatytais išsilavinimo standartais. 

6. Progimnazijai vadovauja direktorius, kuris yra skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

7. Progimnazijoje veikia savivaldos institucijos: 
7.1. Progimnazijos  taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, 

telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems 
progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

7.2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija 
pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 
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7.3. Administracijos pasitarimas – svarsto progimnazijos veiklos planavimo, ugdymo 
proceso organizavimo klausimus, nagrinėja socialinius reiškinius bei priima sprendimus. 

7.4. Metodinė taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija, 
skatinanti mokytojų kūrybiškumą, gebėjimą nuolat tobulinti ugdymo turinį ir metodus. 

7.5. Tėvų klubas – nuolat veikianti progimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 
bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) 
aktualiems progimnazijos veiklos uždaviniams spręsti. 

7.6. Mokinių taryba – aukščiausia, nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, 
atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams.  

8. Progimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali 
burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) asociacijas, 
organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius 
ir funkcijas. 

 
III SKYRIUS 

 PERSONALO PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 
 

9. Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais darbo santykių sferą. 

10. Progimnazijos darbuotojus į darbą priima progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas 
asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. 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. 
Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas, 
numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje sutartyje, šalių susitarimu 
nustatytuose norminiuose aktuose. 

12. Priimamas į darbą asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus: 
12.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
12.2. išsimokslinimą, profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus; 
12.3. pažymą apie sveikatos būklę. 
13. Sudarydamas darbo sutartį direktorius arba jo įgaliotas asmuo privalo priimamą 

asmenį supažindinti su būsimu darbu, darbo apmokėjimo sąlygomis, su pareigybės 
aprašymu (aprašymais), vidaus tvarkos taisyklėmis ir su  darbo tvarkos taisyklėmis. 
Darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, privalo asmeniškai išklausyti nustatytus darbų saugos 
instruktažus. Susipažinimą su visais išvardytais norminiais dokumentais darbuotojas 
patvirtina parašu tam skirtuose žurnaluose. 

14. Nutraukti darbo sutartį leidžiama Darbo kodekse nustatytais atvejais ir numatyta 
tvarka. Atleidimo data yra paskutinė darbo diena. 
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IV SKYRIUS 
 DARBO IR POILSIO LAIKAS 

 
15. Progimnazijoje nustatoma 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis 

šeštadienį ir sekmadienį. Progimnazija nedirba valstybės nustatytų švenčių dienomis. 
Šeštadienis, sekmadienis ar šventės diena kaip darbo diena gali būti skelbiama atskiru 
progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

16. Į darbo laiką įeina faktiškai dirbtas laikas, pertraukų laikas, kvalifikacijos kėlimas 
progimnazijoje ar kitur. Darbo laiku nelaikoma: pravaikšta, valstybinių, visuomeninių ar 
piliečio pareigų atlikimas, pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kassavaitinis poilsis, šventės, 
atostogos, kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.  

16.1. Darbo laiko normos:  
16.1.1. progimnazijos mokytojai, dirbantys pilnu etatu, dirba 36 darbo valandas per 

savaitę, tai atitinka 1512 val. per metus (konkrečios proporcijos skaičiuojamos remiantis 
šalies teisės aktais, progimnazijos darbo apmokėjimo sistema). Jų darbo laikas sudarytas iš 
kontaktinių ir nekontaktinių valandų; mokytojai: 

16.1.2. pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius, jie yra darbo 
grafiko dalis, veda privalomų mokomųjų dalykų pamokas, pamokas mokinio ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus; 

16.1.3. pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį veda klasės valandėles. 
Kitą klasės vadovo veiklą numato per pamokų „langus“, skirsto savo nuožiūra, 
nepažeisdami maksimaliųjų darbo ir  minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų, arba vykdo 
progimnazijos direktoriaus įsakyme nurodytu laiku; 

16.1.4. darbo laiką, skirtą ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių 
pasiekimams vertinti, numato per pamokų „langus“ arba skirsto savo nuožiūra, 
nepažeisdami maksimaliųjų darbo ir  minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų; 

16.1.5. darbo laiką, skirtą progimnazijos bendruomenės veikloms ir profesiniam 
tobulėjimui, numato per pamokų „langus“, skirsto savo nuožiūra, nepažeisdamas 
maksimaliųjų darbo ir  minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų ir dalyvauja progimnazijos 
administracijos inicijuotose veiklose darbo plane arba direktoriaus įsakyme nurodytu laiku; 

16.1.6. darbo laiką, skirtą progimnazijos bendruomenės sulygtoms  veikloms  
organizuoti, skirsto savo nuožiūra, organizuoja progimnazijos darbo plane arba 
progimnazijos direktoriaus įsakyme nurodytu laiku; 

16.1.7. pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama darbo laiku; 
16.1.8. nevykstant pamokoms ir mokinių atostogų metu darbo laiko grafikas 

koreguojamas progimnazijos direktoriaus įsakymu. 
16.2. Progimnazijos direktorius ir kiti įstaigos darbuotojai, dirbantys pilnu etatu, 

dirba 40 val. per savaitę, išskyrus atvejus, jei jiems nustatyta sutrumpinta darbo laiko norma 
arba nustatytas ne visas darbo laikas; 

16.3. darbuotojų, atliekančių pagrindinę ir papildomą darbo funkcijas, darbo trukmė 
negali būti ilgesnė kaip 12 valandų per dieną ir 60 valandų per savaitę; švenčių dienų 
išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda etatiniams darbuotojams, išskyrus 
tuos darbuotojus, kurie dirba trumpesnę nei 40 valandų darbo savaitę; 

16.4. direktorius gali skirti darbuotojui ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o darbuotojo 
sutikimu ne dažniau kaip kartą per savaitę,  budėti progimnazijoje pasibaigus darbo dienai ar 
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švenčių ir poilsio dienomis. Darbo laikas valytojoms, budėtojams, rūbininkei nustatomas 
pagal specialų direktoriaus patvirtintą grafiką; 

16.5. pertraukų pailsėti ir pavalgyti trukmė nustatoma darbo dienos grafikuose. 
17. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis teisės aktų 

nustatytais reikalavimais ir ugdymo plane numatytų mokinių atostogų metu. 
18. Išimtinais atvejais, esant svarbioms šeimyninėms, asmeninėms ar kitoms 

aplinkybėms, dalis kasmetinių atostogų gali būti suteikta ir mokslo metų laikotarpiu. 
Minimali kasmetinių atostogų dalies trukmė – 7 dienos. Išimties atveju, suderinus su 
progimnazijos direktoriumi, – 1 diena. 

19. Progimnazijoje numatoma kasmetinių atostogų suteikimo tvarka: 
19.1. kiekvienas darbuotojas iki einamųjų metų balandžio 15 d. pareiškia pageidavimą 

dėl kasmetinių atostogų; 
19.2. iki gegužės 1 d. direktorius skelbia kasmetinių atostogų grafiko projektą. 

Darbuotojai per 15 dienų gali pareikšti pretenzijas, inicijuoti pakitimus; 
19.3. iki gegužės 15 d. direktorius įsakymu patvirtina suderintą atostogų grafiką, kuris 

tampa teisiniu kiekvieno darbuotojo atostogų pagrindu; 
19.4. atostogų suteikimo eilė po jos patvirtinimo gali būti tikslinama šalių susitarimu, 

patikslinimai įforminami direktoriaus įsakymu; 
19.5. kitus kasmetinių atostogų suteikimo aspektus reglamentuoja ,,Kėdainių ,,Ryto“ 

progimnazijos darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašas“ (progimnazijos direktoriaus 
2018 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V1-23). 

20. Nebuvimo darbe administracijos leidimu sąlygos ir tvarka: 
20.1. negalėdamas atvykti į darbą nustatytu laiku darbuotojas privalo raštu informuoti 

progimnazijos vadovus ir nurodyti neatvykimo priežastis, nesant tokios galimybės –  
informuoti telefonu. Dėl asmeninių priežasčių mokytojai neatvyksta į darbą tik suradę jį 
pavaduojantį kolegą; 

20.2. priežastis pripažinus svarbiomis, darbuotojui suteikiamas administracijos 
leidimas neatvykti į darbą, šį leidimą patvirtina direktorius įsakymu; 

20.3. kai darbuotojas apie neatvykimą informuoja telefonu, atvykęs į darbą žodinį 
prašymą  patvirtina raštu; 

20.4. darbuotojui neinformavus apie nebuvimą darbe arba neatvykimo priežastis 
pripažinus nesvarbiomis, surašomas aktas, kurio pagrindu darbo laiko apskaitos žiniaraštyje 
darbuotojui fiksuojama pravaikšta. 

21. Apie sveikatos sutrikimą ir gautą nedarbingumo pažymėjimą darbuotojas 
nedelsdamas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už darbo laiko 
žiniaraščio pildymą, nurodydamas nedarbingumo pažymėjime nustatytą nedarbingumo 
laikotarpį. Darbuotojas taip pat privalo nedelsdamas informuoti apie nedarbingumo 
pažymėjimo galiojimo laikotarpio pratęsimą. Darbuotojas, negalintis pats pranešti apie 
sveikatos sutrikimą,  esant galimybei, privalo pasirūpinti, kad darbdavį informuotų kitas 
asmuo. 

22. Darbuotojų  dirbtas  darbo  laikas  žymimas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  
patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. 

23. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka nustatyta progimnazijos vidaus 
dokumentuose ar direktoriaus įsakymu. 
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V SKYRIUS 
 DARBO KRŪVIS 

 
24. Darbo krūvis pedagogui – 1 etatas (36 val. per savaitę, 1512 val. per metus). 

Pedagogų etato sandaros, krūvio sudarymo principai numatyti šalies teisės aktuose, 
direktoriaus patvirtintoje progimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje.  
Visas darbo krūvis personalui – 1 etatas (gali būti iki 1,5 etato), nepilnas darbo krūvis – 
mažiau nei 1 etatas.   

25. Pedagogų krūvis gali skirtis kiekvienais mokslo metais priklausomai nuo 
sukomplektuotų klasių skaičiaus, ugdymo plano, pasikeitusio darbo organizavimo, pedagogo 
kvalifikacijos, jo kompetencijų. Pedagogų darbo krūvio projektą naujiems mokslo metams 
iki birželio 10 dienos skelbia progimnazijos direktorius, susipažinęs su metodinių grupių 
pasiūlymais. Nepilnas darbo krūvis skiriamas tik darbuotojui raštiškai sutikus. Pedagogo 
darbo krūvis nemažinamas be darbuotojo sutikimo visus mokslo metus, išskyrus įstatymais 
numatytus atvejus. Pedagogų darbo krūvis gali būti tikslinamas iki rugsėjo 5 dienos. 

 
 

VI SKYRIUS 
 DARBO UŽMOKESTIS 

 
26. Darbuotojams mokamas darbo užmokestis: pareiginė alga (pareiginės algos 

pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis), priemokos, premijos mokamos 
progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemoje 
nustatyta tvarka (Kėdainių „Ryto“ progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo apmokėjimo sistema nurodyta 1 priede).  

27. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį: kiekvieno 
mėnesio 5–8 ir 20–23 dienomis pervedimu į banko sąskaitas. 

28. Darbuotojams atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš 
kasmetinių atostogų pradžią. 

 
VII SKYRIUS 

 PRIEMOKŲ, PREMIJŲ, MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS  
 

29. Darbuotojams gali būti  mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį 
atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat už papildomų pareigų ar 
užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą. 

   30.  Progimnazijos direktorius, įvertinęs susidariusį papildomą darbo krūvį bei 
atsižvelgdamas į padidėjusį darbų mąstą, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 
ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme  ir suformuluotų 
raštu, vykdymą darbuotojui nustato priemoką, kuri gali siekti iki 30 proc. pareiginės algos 
pastoviosios dalies dydžio. Darbuotojui priemoka skiriama progimnazijos direktoriaus 
įsakymu. 

31. Už kito darbuotojo pavadavimą mokama: 
31.1.  mokytojams – nesutampančiu su jo darbo grafiku metu  mokama už faktines 

pavaduotas pamokas, didinant mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą;   
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31.2.  mokytojams vaduojant kolegų pamokas grupių (klasių) jungimo būdu tuo 
metu, kai vedamos jų pačių pamokos, papildomai mokama už  pusę faktiškai jungtų 
(pavaduotų) pamokų, didinant mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, t. 
y. už dvi jungtas pamokas apmokant kaip už vieną; 

31.3. kitiems darbuotojams mokama, vadovaujantis Taisyklių 30 punktu; 
32. Darbuotojams gali būti skiriamos premijos už vienkartinių ypač svarbių 

progimnazijai užduočių atlikimą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės 
algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant progimnazijai darbo užmokesčiui 
skirtų lėšų. 

33. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias progimnazijos veiklai užduotis ir 
įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne 
daugiau kaip vieną kartą per metus ( viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines 
ypač svarbias užduotis ir viena premija gali būti skiriama įvertinus labai gerai darbuotojo 
praėjusių kalendorinių metų veiklą). 

34. Progimnazijos direktorius gali skirti premiją papildomai prie kintamosios dalies, 
skirti tik premiją arba tik nustatyti darbuotojui kintamąją dalį. 

35. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių 
buvo paskirta drausminė nuobauda. 

36. Darbuotojams, dėl jų šeimos narių (sutuoktinio, vaiko, motinos, tėvo, brolio, 
sesers), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, mirties, 
jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys 
dokumentai, gali būti skiriama iki dviejų minimaliųjų mėnesinių algų materialinė pašalpa iš 
progimnazijai skirtų lėšų 

37. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams skiriama iki dviejų minimaliųjų mėnesinių 
algų materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą 
patvirtinantys dokumentai. 

38. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 
(sutuoktinio, vaiko, motinos, tėvo, brolio, sesers), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar 
rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo gali būti 
skiriama iki vienos minimaliosios algos dydžio materialinė pašalpa iš progimnazijai skirtų 
lėšų. 

39. Materialinė pašalpa mokama iš progimnazijai savarankiškoms funkcijoms skirtų 
lėšų. Pašalpos dydis nustatomas progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 
 

VIII SKYRIUS 
 MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES 
BEI VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS 

NUO NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ 
 

40. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą 
ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 
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IX SKYRIUS 
 SKATINIMAS 

 
41. Už  pavyzdingą darbą, pareigų atlikimą, gerą darbo kokybę, ilgą ir 

nepriekaištingą darbą, pasiekimus įvairiose darbo srityse darbuotojai gali būti skatinami: 
41.1. padėka, paskelbiama direktoriaus įsakymu; 
41.2. garbės įrašu į progimnazijos metraštį; 
41.3. padėkos raštu; 
41.4. atminimo dovana; 
41.5. pinigine premija (pritarus Progimnazijos tarybai). 
42. Už ypatingus nuopelnus darbuotojai gali būti pristatomi paskatinti aukštesnėms 

instancijoms (pritarus Mokytojų ir Progimnazijos taryboms). 
 
 

X SKYRIUS 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTAVIMAS 

 
43. Visiems progimnazijos darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos mokytis, 

tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti. 
44. Pedagogai turi teisę būti atestuoti ir įgyti kvalifikacinę kategoriją. Jie privalo 

tobulinti savo kvalifikaciją vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, progimnazijos mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų atestacijos programa. 

 
XI SKYRIUS 

 DARBO DRAUSMĖ 
 

45. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat progimnazijos  
dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą, darbo 
funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų progimnazijos administracijos nurodymų 
nevykdymą. 

46. Be Darbo kodekse įvardytų bendrųjų atvejų, kai darbo drausmės pažeidimas 
pripažįstamas šiurkščiu, šiurkščiais laikomi ir šie darbo tvarkos pažeidimai: 

46.1. smurto ar prievartos prieš progimnazijos bendruomenės narį ar progimnazijos 
svečią panaudojimas; 

46.2. tyčinis veiklos ir kitų dokumentų sunaikinimas, pradanginimas ar jų duomenų 
klastojimas; 

46.3. amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis progimnazijos vadovų ir 
pedagogų elgesys ne darbo metu. 

47. Drausminė atsakomybė taikoma laikantis Darbo kodekse nustatytos tvarkos.  
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XII SKYRIUS 
 DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 
48. Kiekvienam progimnazijos darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir 

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. 
49. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuojami teisės aktuose ir 

progimnazijos vidaus dokumentuose. 
50. Visi progimnazijos darbuotojai yra supažindinami su „Įvadine darbų saugos 

instrukcija” ir pasirašo „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo” 
žurnale pagal direktoriaus patvirtintą tvarką (progimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 
31 d.  įsakymas Nr. V1-95). 

51. Įvykus nelaimingam atsitikimui būtina nedelsiant pranešti progimnazijos 
administracijai, kreiptis į gydymo įstaigą arba iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Iki 
tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai 
nekelia pavojaus kitų darbuotojų bei progimnazijos bendruomenės narių saugumui ar 
gyvybei. 

52. Įvykus nelaimingam atsitikimui, progimnazijos darbuotojai turi laikytis 
Nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų ( Lietuvos Respublikos  
švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 113). 

53. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant 
pačiam arba per kitus asmenis pranešti progimnazijos administracijai apie atsitikimą ir jo 
aplinkybes. 

54. Progimnazijos aptarnaujantis personalas, fizikos, chemijos, technologijų ir 
informacinių technologijų mokytojai susipažįsta su darbo saugos taisyklėmis ir kasmet 
pasirašo „Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registravimo žurnale” 
(progimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. V1-95). 

55. Progimnazijoje draudžiama bet  kokia smurto forma. Bet kuris darbuotojas apie 
pastebėtą smurto atvejį privalo nedelsdamas pranešti progimnazijos direktoriui, kuris  imasi 
priemonių, kad smurtą patyręs darbuotojas  neatlygintinai gautų psichologinę pagalbą. 

56. Progimnazijos darbuotojai turi imtis visų reikiamų priemonių padėti mokiniui, 
patyrusiam smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą, informuoti klasės 
vadovą,  socialinį pedagogą,  psichologą, progimnazijos vadovus, Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos darbuotojus. 

57. Progimnazijos darbuotojai atsako už savo asmeninius daiktus ir rūpinasi savo 
saugumu.  

58. Darbuotojai privalo kasmet (pagal pateiktą grafiką) pasitikrinti sveikatą. 
59. Esant ypatingoms aplinkybėms (pvz., darbuotojui pateikus riboto darbingumo 

pažymėjimą, kilus pagrįstų abejonių dėl darbuotojo sveikatos būklės) darbdavys, siekdamas 
užtikrinti visų progimnazijos bendruomenės narių interesų apsaugą, užtikrinančią saugią 
darbo aplinką, darbuotoją gali įpareigoti atlikti neeilinį pakartotinį sveikatos pasitikrinimą. 

60. Pirmaisiais darbo  metais pedagogai privalo dalyvauti privalomuose higienos 
įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymuose pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymą „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo 
higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų 
žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490). 
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XIII SKYRIUS 
 DARBO GINČAI 

 
61. Darbo ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta 

tvarka.   
XIV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

62. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 
63. Taisyklės taikomos visiems progimnazijos darbuotojams. 
64. Darbuotojai su progimnazijos darbo  tvarkos taisyklėmis supažindinami 

pasirašytinai. 
65. Taisyklės skelbiamos progimnazijos internetinėje svetainėje. 

 
_______________________________________ 

 
 

SUDERINTA 

Progimnazijos  tarybos posėdžio 
2019 m. rugsėjo 26  d. protokolo Nr. 7   

 
SUDERINTA  
Progimnazijos švietimo darbuotojų  
profesinės sąjungos pirmininkė 
 
 
Virginija Vaičiulionytė 
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1 PRIEDAS 
 

KĖDAINIŲ ,,RYTO“ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ,  
DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 
apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) yra sudėtinė progimnazijos darbo tvarkos taisyklių 
dalis. Sistema nustato progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – 
darbuotojai), pareiginės pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos 
kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų 
mokėjimo tvarką ir sąlygas. 

2. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Valstybės 
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas) 5 straipsnio 1 dalyje. 

3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 
darbo apmokėjimo įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

 
II SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PATOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS  
 

4. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į šiuos 
kriterijus: 

4.1.  veiklos sudėtingumą; 
4.2.  darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko); 
4.3.  atsakomybės lygį; 
4.4.  papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą; 
4.5.  savarankiškumo lygį; 
4.6.  darbo funkcijų įvairovę; 
4.7.  kitus, tiesioginio vadovo vertinimu, svarbius kriterijus. 
5. Progimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į Sistemos 4 punkte numatytus kriterijus, 

nustato darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 1, 3 ir 
4 priedus. 

6. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, akompaniatorių, auklėtojų pareiginės 
algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo 
stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą. 

7. Direktoriaus pavaduotojų  ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 
pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 
įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į progimnazijoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio 
darbo stažą ir veiklos sudėtingumą. 

7.1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 
mokytojams didinami 3–15 procentų: 

7.1.1. dirbantiems progimnazijoje, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 2 ir daugiau 
mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius specialiuosius ugdymosi 
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poreikius, ir (arba) 1 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

7.1.2. mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas 
namuose (1 priedas); 

7.1.3. mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių,  
atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus 

metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo 
programas. 

7.2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo 
progimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui didinami 5–10 procentų: 

7.2.1. atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 
organizavimą, jeigu ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 
turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

7.2.2. jeigu progimnazijoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos 
Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės 
kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 
programas pradžios Lietuvos Respublikoje. 

7.3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti 
didinami iki 20 procentų: 

7.3.1. mokytojams, dirbantiems progimnazijoje, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 1 ir 
daugiau gabių mokinių; 

7.3.2. mokytojams, vedantiems konsultacijas, kai juos neįskaičiuotos į bendrą darbo 
krūvį (2 priedas); 

7.3.3. pagalbos mokiniui specialistams, vykstantiems lankyti mokinius savo transportu 
namuose, sprendžiant asmenybines, elgesio,  progimnazijos nelankymo problemas miesto 
ir rajono teritorijose; 

7.3.4. pedagoginiams darbuotojams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį 
(mokslo) vardą; 

7.3.5. progimnazijos psichologui, priskiriamam A1 lygio pareigybei, kuriai taikytina 
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 6 
dalies nuostata, pastovios dalies koeficientas didinamas 20 procentų; 

7.3.6. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami atsižvelgiant į 
progimnazijai darbo užmokesčiui patvirtintas lėšas. 

8. Jei darbuotojui, einant pareigas, įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, 
pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis ar kvalifikacija arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių 
būtina iš naujo įvertinti darbuotojui nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientą, progimnazijos direktorius, vadovaudamasis Sistemos 4, 5, 6, punktais, 
darbuotojui nustato naujus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžius. 

9. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyse. 
10. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės 

algos dydžio. 
 

III SKYRIUS 
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR 

SĄLYGOS 
 

11. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 proc. 
pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams, gali būti nustatyta  
progimnazijos direktoriaus priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į: darbuotojo profesinę 
kvalifikaciją, mokslinį laipsnį, jam keliamus uždavinius, kvalifikacijos kėlimo intensyvumą. 
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12. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 
praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines užduotis, pasiektus 
rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

13. Pareiginės algos kintamoji dalis atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą 
nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios 
dalies neviršiant progimnazijai darbo užmokesčiui patvirtintų lėšų.  

14. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma progimnazijos direktoriaus 
įsakymu. 

15. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, darbininkams pareiginės algos 
kintamoji dalis nenustatoma. 

 
IV SKYRIUS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMAS 
 

16. Darbuotojams gali būti  mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį atliekant 
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat už papildomų pareigų ar užduočių, 
nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą. 

17. Progimnazijos direktorius, įvertinęs susidariusį papildomą darbo krūvį bei 
atsižvelgdamas į padidėjusį darbų mąstą, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 
ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme  ir suformuluotų 
raštu, vykdymą darbuotojui nustato priemoką, kuri gali siekti iki 30 proc. pareiginės algos 
pastoviosios dalies dydžio. Darbuotojui priemoka skiriama progimnazijos direktoriaus 
įsakymu. 

18.  Už kito darbuotojo pavadavimą mokama ( 3 priedas): 
18.1.  mokytojams – nesutampančiu su jo darbo grafiku metu  mokama už faktines 
pavaduotas pamokas, didinant mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientą;   
18.2.  mokytojams vaduojant kolegų pamokas grupių (klasių) jungimo būdu tuo metu, 

kai vedamos jų pačių pamokos, papildomai mokama už  pusę faktiškai jungtų (pavaduotų) 
pamokų, didinant mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, t. y. už dvi 
jungtas pamokas apmokant kaip už vieną; 

18.3. kitiems darbuotojams mokama, vadovaujantis Sistemos 17 punktu; 
 

 
 V SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS BEI 
VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO 

NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ  
 

19. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 
nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, darbuotojams mokoma Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 
VI SKYRIUS 

 PREMIJŲ MOKĖJIMAS 
 

20. Darbuotojams gali būti skiriamos premijos už vienkartinių ypač svarbių 
progimnazijai užduočių atlikimą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės 
algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant progimnazijai darbo užmokesčiui 
skirtų lėšų. 
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21. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias progimnazijos veiklai užduotis ir 
įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne 
daugiau kaip vieną kartą per metus ( viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines 
ypač svarbias užduotis ir viena premija gali būti skiriama įvertinus labai gerai darbuotojo 
praėjusių kalendorinių metų veiklą). 

22. Progimnazijos direktorius gali skirti premiją papildomai prie kintamosios dalies, 
skirti tik premiją arba tik nustatyti darbuotojui kintamąją dalį. 

23. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo 
paskirta drausminė nuobauda. 

 
 VII SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 
 

24. Darbuotojams, dėl jų šeimos narių (sutuoktinio, vaiko, motinos, tėvo, brolio, 
sesers), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, mirties, 
jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys 
dokumentai, gali būti skiriama iki dviejų minimaliųjų mėnesinių algų materialinė pašalpa iš 
progimnazijai skirtų lėšų 

25. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams skiriama iki dviejų minimaliųjų mėnesinių 
algų materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą 
patvirtinantys dokumentai. 

26. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 
(sutuoktinio, vaiko, motinos, tėvo, brolio, sesers), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar 
rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo gali būti 
skiriama iki vienos minimaliosios algos dydžio materialinė pašalpa iš progimnazijai skirtų 
lėšų. 

27. Materialinė pašalpa mokama iš progimnazijai savarankiškoms funkcijoms skirtų 
lėšų. Pašalpos dydis nustatomas progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 
VIII SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR 
SKATINIMAS 

 
28. Progimnazijos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 

dienos, jeigu darbuotojas progimnazijoje dirbo ne trumpiau kaip 6 mėnesius per 
kalendorinius metus. Progimnazijos direktorius, kartu su progimnazijos švietimo darbuotojų 
profesinės sąjungos atstovu įvertina darbuotojo praėjusių metų veiklą: 

28.1. įvertinus labai gerai, vieneriems metams nustato pareiginės algos kintamosios 
dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir gali skirti 
premiją; 

28.2. įvertinus gerai, vieneriems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies 
dydį, ne mažesnį kaip 5 procentus pastoviosios pareiginės algos dalies; 

28.3. įvertinus patenkinamai vieniems metams nenustato pastoviosios pareiginės algos  
kintamosios dalies dydžio; 

28.4.  įvertinus nepatenkinamai vieniems metams nustato mažesnį pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 1-5 priede tai pareigybei nustatytą minimalų 
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. 
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IX SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 
29. Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų biudžetinių įstaigų darbuotojų 

pareiginės algos pastoviąją dalį, taikomas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 
apmokėjimo įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintas pareiginės algos bazinis 
dydis. 

30. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 
31. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais 

susiję mokėjimai planuojami neviršijant progimnazijos darbo užmokesčiui patvirtintų lėšų. 
32. Sistema gali būti peržiūrima,  keičiama ir papildoma progimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 
 

 
                ______________________________________ 
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1 priedas 
 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimas mokytojams, 
mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose: 

 
 

Vestų pamokų 
skaičius 

Koeficiento didinimo 
procentai 

1 3 
2 4 
3 5 
4 6 
5 7 
6 8 
7 9 
8 10 
9 11 
10 12 
11 13 
12 14 

13 ir daugiau 15 
 

___________________________ 
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2 priedas 
 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimas mokytojams,  vedantiems 
konsultacijas, kai jos neįskaičiuotos į bendrą darbo krūvį 

 
 
 

Vesta 
konsultacijų 

Koeficiento didinimo 
procentai 

1 3 
2 6 
3 10 
4 12 
5 14 
6 17 
7 18 
8 19 

9 ir daugiau 20 
 

______________________________________________ 
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3 priedas 

 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimas mokytojams,  vaduojantiems 

kolegų pamokas, kai jos neįskaičiuotos į bendrą darbo krūvį: 
 

Vaduota 
pamokų 

Koeficiento didinimo 
procentai 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 

16 ir daugiau 20 
 

 
 


