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GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS  

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus (toliau – Licėjus) vidaus tvarkos taisyklės 

(toliau – Taisyklės) – Licėjaus bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. 

2. Licėjus yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, vykdant pagrindinio, pagrindinio teisės ir karybos pagrindų ugdymo, vidurinio, 

vidurinio teisės ir karybos pagrindų ugdymo, neformaliojo ugdymo programas. 

3. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos profesinio ugdymo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir kitais norminiais 

aktais, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos bei mokyklos steigėjų norminiais 

aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Viešųjų įstaigų teisės aktais, 

Licėjaus įstatais, darbuotojų pareiginiais aprašais, metine veiklos programa, Licėjaus ugdymo 

planu, Mokymo sutartimi, šiomis Taisyklėmis ir kitais įstatymais bei teisės aktais. 

4. Vidaus tvarkos taisyklių tikslas – stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti 

jo našumą ir efektyvumą; darbo drausmė grindžiama sąžiningu savo pareigų atlikimu ir yra būtina 

našiam darbui užtikrinti; darbo drausmės laikymasis – pagrindinė kolektyvo nario elgesio taisyklė. 

5. Licėjaus darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, visiškos materialinės 

atsakomybės sutartys, Licėjaus įstatai, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos 

instrukcijos. Konkrečias darbuotojų teises ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai.  

6. Šios Taisyklės nustato Licėjaus bendrąją vidaus tvarką, reikalavimus darbuotojų ir mokinių 

elgesiui bei darbo ir poilsio laiką darbuotojams ir mokiniams. 

7. Licėjaus direktorius turi teisę inicijuoti pakeitimus šiose Taisyklėse tokia tvarka: 

7.1. Taisyklių pakeitimus licėjaus direktorius pristato Licėjaus tarybos posėdyje; 

7.2. Licėjaus tarybai pritarus pakeitimams, naująsias Taisykles tvirtina Licėjaus direktorius ir jos 

paskelbiamos skelbimų lentoje; 
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7.3. Per tris darbo dienas nuo Taisyklių paskelbimo, darbuotojai privalo susipažinti su jomis ir 

pasirašyti darbuotojų, supažindintų su Taisyklėmis, registracijos žurnale; 

7.4. Mokinius su Taisyklėmis supažindina bei reikalavimus kasmet primena klasių/grupių 

auklėtojai ir instruktoriai iki einamųjų metų rugsėjo 10 d., mokiniai pasirašo atspausdintuose iš 

TAMO sistemos instruktažų lapuose. 

7.5. Licėjaus tarybai nepritarus Taisyklių pakeitimams, licėjaus direktorius gali koreguoti 

pakeitimus ir pateikti naujam svarstymui kitame susirinkime. 

8. Licėjaus direktorius (arba jo įgaliotas asmuo) turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus 

su Licėjaus Taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi šių Taisyklių reikalavimų, 

neskirdamas drausminės nuobaudos. 

9. Mokyklos Taisyklių privalo laikytis visi darbuotojai ir mokiniai. 

 

II. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI 

 

10. Mokyklos darbuotojas įsipareigoja vykdyti pareigas, kurios yra įvardytos darbo sutartyje ir 

pareigybės aprašyme. 

11. Darbuotojai turi laikytis Licėjuje nustatytos darbo tvarkos ir drausmės reikalavimų. 

12. Visiems darbuotojams pripažįstamas lygus darbinis teisnumas (galėjimas turėti darbo teises ir 

pareigas), jo neriboja dėl lyties, rasės, tautybės, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, 

santuokinės ir šeimyninės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms 

organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis darbuotojų savybėmis. 

13. Darbuotojams sudaromos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. 

14. Licėjaus veiklai organizuoti parengiamas Strateginis veiklos planas, Metinė veiklos programa, 

Ugdymo planas, mėnesiniai priemonių planai ir kiti mokyklos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai. 

15. Licėjuje turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni 

su kitais, mokiniais, svečiais ir kitais asmenimis. 

16. Darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, lygiateisiškumu, 

tolerancija ir taktiškumu. Darbuotojai turi padėti vienas kitam profesinėje veikloje, dalytis žiniomis. 

17. Darbuotojai privalo būti korektiški, reprezentuoti Licėjų dalykiniuose ir privačiuose 

susitikimuose, išvykose, kadangi darbuotojo elgesys siejamas ne tik su asmeniu, bet ir su jo 

darboviete. 

18. Licėjaus elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis 

priemonėmis gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Darbuotojai turi teisę nustatyta tvarka 
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naudotis Licėjaus kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo 

priemonėmis, inventoriumi. 

19. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą ir taikomosios programinės įrangos diegimą 

organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingi už tai darbuotojai. 

20. Darbuotojų darbo vietose ir Licėjaus patalpose darbuotojai palaiko švarą ir tvarką, rūpinasi 

sveikų ir saugių darbo ir higienos sąlygų sudarymu renginių dalyviams, laikosi priešgaisrinės, 

civilinės, darbų saugos ir kitų nustatytų reikalavimų. 

21. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą , elektros energiją ir 

kitus materialinius licėjaus išteklius. 

22. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamasLicėjaus direktoriaus įsakymu. Įsakymą 

parengia personalo specialistas gavęs darbuotojo prašymą, suderintą su direktoriaus įgaliotu 

asmeniu. 

23. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti nustatytos formos 

ataskaitą ir atitinkamus dokumentus buhalterijai apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. 

24. Licėjaus dokumentų valdymą ir dokumentų saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos archyvų fondo nuostatai, Dokumentų valdymo, 

apskaitos, saugojimo taisyklės ir kiti teisės aktai. 

25. Parengti dokumentai tvirtinimui Licėjaus direktoriui teikiami ne vėliau kaip vieną valandą iki 

tą dieną nustatyto darbo laiko pabaigos. 

26. Licėjaus finansų kontrolė vykdoma vadovaujantis finansų kontrolės taisyklėmis, 

patvirtintomis Licėjaus direktoriaus. 

 

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO TVARKA. DARBO 

APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

 

27. Licėjaus direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, priima ir atleidžia 

darbuotojus. 

28. Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi. Kiekvienoje 

darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: struktūrinio padalinio, darbo 

funkcijų: dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų. 

29. Licėjuje gali būti sudaromos šios darbo sutartys: 

29.1. neterminuotos – neapibrėžtam laikotarpiui; 

29.2. terminuotos – tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimui, bet ne ilgiau kaip vieneriems 

mokslo metams.  
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29.3. trumpalaikės – ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikui; 

29.4. sezoninės – tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai; 

29.5. dėl antraeilių pareigų – darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti kitoje darbovietėje. 

Darbuotojas gali susitarti, kad Licėjuje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą 

papildomą, sutartyje nesulygtą, darbą; 

29.6. nuotolinio darbo – sutartyje sulygtą darbo funkciją arba dalį sulygtų darbo funkcijų 

darbuotojas atliks kitose negu darbovietė darbuotojui priimtinose vietose. 

30. Priimamas į darbą asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybę liudijantį 

dokumentą; mokslo baigimo dokumentą, pedagogo kvalifikaciją, kvalifikacinę kategoriją 

patvirtinančius dokumentus; valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą; sveikatos tikrinimo pasą; 

pirmos pagalbos ir higienos pažymėjimus; nuotrauką; gyvenimo aprašymą (jei to reikalaujama). 

31. Darbuotojas gali pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė 

kitaip.  

32. Sudarant darbo sutartį gali būti nustatytas darbuotojo išbandymo laikotarpis; jis gali būti 

nustatomas norint patikrinti ar darbuotojas tinka sulygtam darbui atlikti, taip pat stojančiojo dirbti 

pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui; išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje.  

33. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai. 

34. Darbdavys, kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi, įteikia užpildytą darbuotojo 

tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą), kuriame nurodyta įstaigos pavadinimas, 

darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, pažymėjimo išdavimo bei darbo sutarties sudarymo data ir 

registracijos numeriai, priklijuota fotonuotrauka. Šį pažymėjimą darbuotojas privalo turėti visą laiką 

Licėjuje. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. 

35. Darbuotojui parodoma jo darbo vieta, supažindinamas su būsimais bendradarbiais, Licėjaus 

patalpų išdėstymu. Prieš pradėdamas dirbti darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su pareigybės 

aprašymu, Licėjaus vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Licėjuje galiojančiais aktais, 

reglamentuojančiais darbą, instruktuojamas saugos ir sveikatos darbe klausimais: įvadine, darbo 

vietos pagal paskiriamas pareigas, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, darbuotojo, dirbančio su 

elektrotechnikos priemonėmis ir vaizdo terminalais, saugos ir sveikatos instrukcijomis.  

36. Darbo sutarties sąlygos: darbo krūvis, darbo funkcijos gali būti keičiamos esant išankstiniam 

raštiškam darbuotojo sutikimui. Mokytojų darbo krūvis gali keistis dėl objektyvių priežasčių, 

priklausomai nuo sukomplektuotų klasių skaičiaus, ugdymo plano, pasikeitusio darbo 

organizavimo, pedagogo kvalifikacijos, jo kompetencijų, nuobaudų gavimo arba abipusiu mokytojo 

ir Licėjaus vadovo susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą.  
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37. Su darbuotojais, kurių darbas susijęs su materialinių vertybių apskaita ir saugojimu, priėmimu, 

išdavimu ar transportavimu, sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Ši sutartis 

saugoma asmens byloje. 

38. Darbo sutartis gali būti nutraukta, atitinkamai vienai šaliai įspėjus kitą (pagal Darbo kodekso 

reikalavimus). 

39. Licėjaus direktorius neturi teisės reikalauti, išskyrus Darbo kodekse nustatytus atvejus, kad 

darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų su darbuotoju 

sutariama ir tai aptariama darbo sutartyje. 

40. Darbo sutarties pasibaigimas įforminamas įsakymu. 

41. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena; darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su 

atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato 

kitaip. 

42. Darbuotojui pageidaujant, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas 

darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą 

(charakteristiką). 

43. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti visą mokyklai priklausantį turtą, inventorių, 

asmenines saugos priemones, identifikacinį pažymėjimą. 

44. Jeigu darbuotojas yra materialiai atsakingas, jis privalo perduoti turtą įsakymu paskirtam 

darbuotojui. Direktoriaus įsakymu yra sudaroma materialinių vertybių perdavimo – priėmimo 

komisija bei surašomi nustatytos formos buhalteriniai dokumentai. Įsakyme nustatomi perdavimo 

terminai. Jeigu darbuotojas dėl savo kaltės prarado materialines vertybes ir negali jų perduoti, jis 

privalo kompensuoti jų vertę Licėjui įstatymų nustatyta tvarka.  

45. Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais 

ir kitais teisės aktais. Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis 

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašu. 

46. Papildomas darbo užmokestis gali būti mokamas už papildomų darbų atlikimą mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 

47. Darbo užmokesčiai skaičiuojami iki kiekvieno mėnesio 29 dienos (vasario mėnesį iki 28 d.) 

pateikus užpildytą darbo laiko žiniaraštį apie faktiškai dirbtą laiką. 

48. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: atlyginimas – 8 d., avansas – 23 d. Darbo 

užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį, kai yra raštiškas darbuotojo prašymas. 

Pinigai pervedami į asmenines darbuotojų sąskaitas banke. 
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49. Už darbą poilsio arba švenčių dienomis (ne pagal grafiką) mokama dvigubai arba 

kompensuojama suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną, arba tą dieną pridedant prie kasmetinių 

atostogų. 

50. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto 

valandinio atlygio (mėnesinės algos). Darbo laiko nukrypimai turi būti fiksuojami darbo laiko 

apskaitos žiniaraštyje.  

51. Darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva, suderinus su Licėjaus administracija, ir 

besimokantiems pagal Licėjaus ir mokymosi įstaigos sutartis, mokymosi atostogų laikotarpiu gali 

būti mokamas vidutinis mėnesinis atlyginimas.. 

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS 

 

52. Mokinių ugdymas trunka 8 metus pagal bendrąsias pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su 

teisės ir karybos pagrindų ugdymu programas. 

53. Licėjuje nustatoma 5 darbo dienų savaitė, pamokų pradžia – 8.00 valanda. Pamokos trukmė – 

45 minutės.  

54. Kiekvienos klasės pamokų pradžią ir pabaigą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti 

pamokų bei neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščiai. 

55. Kiekviena diena Licėjuje prasideda rytine rikiuote, himnu, vėliavos pakėlimu.  

56. Po pamokų skiriamos dvi valandos saviruošai klasėse. Pažengę mokiniai padeda mokytis 

bendraklasiams. Mokytojai, stebintys mokinius saviruošos metu, skatina mokinius aptarti išmoktą 

medžiagą, pasidalinti žiniomis, išsakyti savo pastebėjimus. 

57. Po saviruošos mokiniai įtvirtina savo žinias neformalaus ugdymo skyriaus veiklose. Mokiniai 

suskirstomi į būrius pagal amžių, kuriems vadovauja paskirtas instruktorius-vadovas. 

58. Ugdymo procesas baigiamas rikiuote, vėliavos nuleidimu. 

59. Neformalaus ugdymo skyriuje užsiėmimai baigiami 18.40 valandą. 

60. Darbas šeštadieniais ir švenčių dienomis nustatomas atskirais direktoriaus įsakymais (žygiai, 

stovyklos, olimpiados, minėjimai ir kita). 

61. Darbuotojų darbo grafikus įsakymu tvirtina Licėjaus direktorius. Savavališkai keisti darbo 

grafiką draudžiama. 

62. Darbuotojas, dėl svarbios priežasties negalintis atvykti į darbą,  privalo pranešti Licėjaus 

administracijai iš anksto arba tą pačią dieną. 

63. Darbuotojai, kurie išvyksta iš Licėjaus darbo metu, informuoja direktorių ar jo įgaliotą asmenį 

ir užrašo Darbuotojų išvykimo iš įstaigos darbo metu registracijos žurnale savo vardą ir pavardę, 

išvykimo laiką ir datą, grįžimo laiką ir datą, išvykimo priežastis ir tikslą, nurodo vietą į kur vyksta. 
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64. Techniniam personalui nustatoma 8 darbo valandos per dieną ir 40 darbo valandų per savaitę. 

Pedagoginiams darbuotojams nustatoma sutrumpinta darbo laiko savaitė: mokytojams – ne daugiau 

kaip 36 valandos per savaitę; socialiniam pedagogui – 36 valandos. Švenčių dienų išvakarėse darbo 

laikas darbuotojams sutrumpinamas 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius 

darbuotojus. 

65. Licėjaus darbuotojų darbo dienos pradžia 8.00 valanda, pabaiga 16.45 valandų. Išimtiniais 

atvejais Licėjaus direktoriaus leidimu tam tikram laikotarpiui, netrumpinant darbo dienos trukmės, 

gali būti pakeista darbo dienos pradžia ir pabaiga. 

66. Licėjaus darbuotojų pietų pertrauka 45 minutės (pagal individualius grafikus). Licėjaus 

budėtojams sudaromos sąlygos pavalgyti darbo metu. Pertrauka pavalgyti ir pailsėti į darbo laiką 

neįskaitoma. 

67. Darbuotojų, dirbančių pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti 

ilgesnė kaip 12 valandų. 

68. Darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko Licėjaus direktoriaus įgalioti administracijos 

darbuotojai.  

69. Vykdant tiesiogines darbo funkcijas, viršvalandiniu darbu nelaikomas direktoriaus 

pavaduotojo ūkio reikalams, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, socialinio pedagogo darbas, 

viršijantis nustatytą darbo dienos trukmę.  

70. Darbai, kuriuos darbuotojas, suderinęs su Licėjaus direktoriumi, dirba pasibaigus darbo dienai 

ar savaitgalį savo iniciatyva, nelaikomi viršvalandiniais.  

71. Licėjaus darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal grafiką šalių sutartu laiku 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

72. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros 

atostogų metu, tačiau ne anksčiau, kaip praėjus pusmečiui nuo įsidarbinimo dienos. 

73. Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos jų pageidavimu 

derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ar 

konsultacijų laiko. 

74. Darbuotojai, dėl tam tikrų priežasčių negalintys nurodytu laiku išeiti kasmetinių atostogų, 

prieš 7 darbo dienas turi pateikti Licėjaus direktoriui raštišką prašymą, kad atostogų laikas būtų 

pakeistas. Prašyme nurodomos priežastys, dėl kurių keičiasi atostogų laikas. 

75. Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

76. Darbo laiku draudžiama atitraukti darbuotojus nuo tiesioginio darbo: organizuoti įvairius 

renginius, nesusijusius su darbu. 

77. Mokinių atostogų laiką reglamentuoja Licėjaus ugdymo planas. 
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V. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA 

 

78. Mokinių priėmimą organizuoja priėmimo komisija, atlikus mokinio psichologinį testavimą, 

vadovaudamasi Dalininkų susirinkime patvirtintais asmenų priėmimo į Licėjaus kriterijais, klasių 

komplektavimo tvarkos aprašu ir darbo reglamentu. 

79. Priimtų mokinių tėvai (globotojai) ir Licėjaus direktorius pasirašo Mokymo sutartį, kuri 

įteisina švietimo santykius tarp mokinio ir Licėjaus ir įsigalioja nuo mokinio pirmos mokymosi 

dienos. 

80. Priimtų mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu.  

81. Mokinys gali pereiti mokytis į kitą mokyklą, mokinio tėvai pateikia prašymą ir garantijas dėl 

tolimesnio mokymosi Licėjaus direktoriui. 

82. Atsiskaitęs su Licėjumi (grąžinęs Licėjaus bibliotekai vadovėlius, grožinę literatūrą, kitas 

Licėjui priklausančias priemones), mokinys gauna mokymosi pasiekimų arba ugdymo programos 

baigimo pažymėjimą. 

83. Mokinio išvykimas iš Licėjaus patvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

84. Mokinių ir pedagogų duomenų bazė tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintais duomenų bazių nuostatais, Švietimo valdymo informacinės sistemos 

nuostatais, Mokinių ir pedagogų registro nuostatais. 

85. Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už mokinių duomenų bazės tvarkymą, 

suveda mokinių ir tėvų duomenis, duomenis apie mokinių priėmimą, išbraukimą iš sąrašų, 

pasirinkimus, spausdina reikalingus išsilavinimo pažymėjimus, pateikia duomenis nustatytoms 

institucijoms. 

86. Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už pedagogų duomenų bazės tvarkymą, 

suveda pedagogų duomenis, darbo krūvį, išsilavinimą, pokyčius ir pateikia duomenis nustatytoms 

institucijoms. 

87. Mokyklos darbuotojai, direktoriaus įsakymu paskirti tvarkyti asmens duomenis, turi laikytis 

konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią 

informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša 

pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį 

galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.  

 

 VI. ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKA, PAGRINDINĖS PAREIGOS 

 

88. Administracija turi organizuoti darbuotojų darbą taip, kad kiekvienas jų dirbtų pagal savo 

specialybę ir kvalifikaciją, turėtų jam paskirtą darbo vietą. 
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89. Užtikrinti, kad būtų tinkamai techniškai įrengtos visos darbo vietos ir jose sudarytos darbo 

sąlygos, atitinkančios saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimus. 

90. Aprūpinti dirbančius pagal profesiją reikalingomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir 

užtikrinti sanitarijos bei higienos sąlygas. 

91. Nuolat kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi darbo saugos ir sveikatos instrukcijų, sanitarijos ir 

higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

92. Supažindinti darbuotojus su pareigybių aprašymais. 

93. Laiku supažindinti darbuotojus su užduotimis ir jų įvykdymo sąlygomis bei terminais, 

kontroliuoti užduočių vykdymą; taupyti  medžiagų, energijos ir šilumos resursus. 

94. Užtikrinti tvarką ir drausmę Licėjuje pamokų, pertraukų ir popamokinės veiklos metu. 

95. Teikti pasiūlymus licėjaus direktoriui dėl nuobaudų skyrimo už darbo drausmės pažeidimus. 

 

VII. DARBUOTOJŲ  DARBO TVARKA, PAGRINDINĖS PAREIGOS 

 

PEDAGOGŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

96. Mokytojams, privalomas aukštasis dėstomo dalyko išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija.  

97. Neformaliojo ugdymo mokytojams privaloma kvalifikacija ir kompetencija savo veiklos 

srityje, pedagoginis išsilavinimas (baigti pedagoginiai – psichologiniai kursai), vaikų turizmo 

vadovo kursai. Neformaliojo ugdymo pedagogams suteikiamas instruktoriaus laipsnis. Vyresniojo 

neformaliojo ugdymo organizatoriui suteikiamas vyresniojo instruktoriaus laipsnis. 

98. Klasės (būrio) vadovas turi gebėti: formuluoti problemas; ieškoti atsakymų; visapusiškai 

analizuoti idėjas; argumentuoti savo nuomonę; aptarti su ugdytiniais mokomųjų dalykų žinių ir 

gebėjimų prasmę realaus gyvenimo kontekste. 

99. Klasės (būrio) vadovas turi nusimanyti karinio rengimo srityje, rūpintis kadetų poreikiais, 

palaikyti drausmę ir statutinius santykius, žiūrėti, kad kadetų apranga, amunicija ir avalynė būtų 

tvarkinga, kad jie laikytųsi asmens higienos, prieš visas pratybas bei mokymus tikrinti amuniciją, 

ekipuotę, techniką bei jos paruošimą, taip pat jos būklę grįžus iš pratybų ir mokymų. 

100. Pedagogo teisės: 

101.1. laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir metodus (aktyvūs 

mokymo(si) metodai), naudotis įvairiais informacijos šaltiniais; 

101.2. tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacijos kategoriją 

atitinkantį atlyginimą; 

101.3. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir 

metodines grupes, būrelius, susivienijimus, dalyvauti ugdymo procese ir jo organizavime; 
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101.4. pareikšti nuomonę dėl vadovų ir kolegų vadybinės bei pedagoginės veiklos; dalyvauti 

licėjaus savivaldoje. 

102. Pedagogo pareigos: 

102.1. užtikrinti ugdymo(si) kokybę, sudaryti mokinių ugdymo turinį, vadovaujantis bendraisiais 

ugdymo planais, mokymo programomis, bendrosiomis programomis, vertinimo samprata; 

102.2. teikti mokiniams išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį, ugdyti 

mokinių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus; 

102.3. vadovautis bendrosios ir profesinės etikos normomis, būti elgesio, aukštos kultūros ir 

moralės pavyzdžiu darbe, buityje bei viešosiose vietose, gerbti mokinio asmenybę; 

102.4. kruopščiai ir sistemingai ruoštis pamokoms, renginiams;  

102.5. pamokas pradėti ir baigti tvarkaraštyje nurodytu laiku, nepalikti mokinių be priežiūros 

kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse, sporto salėje; 

102.6. prieš pamokas atrakinti, o po pamokų užrakinti kabinetus ir klases; 

102.7. garantuoti išsilavinimo standartus atitinkančias mokinių žinias, gebėjimus, vertybinių 

nuostatų formavimą; 

102.8. gebėti naudotis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis; 

102.9. ugdyti besimokančiųjų pasirengimą nuolat dirbti ir mokytis; mokyti dirbti komandoje; 

102.10. komunikuoti bent viena licėjuje mokoma užsienio kalba; 

102.11. palaikyti profesinius ryšius su kitomis švietimo įstaigomis, partneriais užsienio šalyse,  

102.12. įtraukti tėvus į Licėjaus bendruomenę, organizuoti pedagoginį tėvų švietimą; 

102.13. mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 10 d.) fizikos, chemijos, technologijų, informacinių 

technologijų ir kūno kultūros mokytojai organizuoja mokiniams instruktažą, pasirašytinai 

supažindindami mokinius su saugumo technikos reikalavimais ir tai fiksuoti instruktažų lapuose; 

102.14. kūno kultūros mokytojai nepradeda pamokos, kol nėra susipažinę su mokinių sveikatos 

būkle; 

102.15. visi mokytojai privalo savo dalyko pažymius įrašyti į dienyną vadovaudamiesi patvirtinta 

tvarka; 

102.16. rašomuosius darbus patikrinti ir grąžinti ne vėliau kaip po savaitės, tik didesnės apimties 

literatūrinių rašinių tikrinimas gali užtrukti ilgiau, bet ne ilgiau nei dvi savaites; 

102.17. laikytis raštvedybos reikalavimų ir reikalauti iš mokinių rašto kultūros; 

102.18. pastebėjus pamokų metu susirgusį mokinį, mokytojas siunčia arba, esant reikalui, palydi jį 

į Licėjaus medicininį punktą. Nesant bendruomenės slaugytojos, informuojamas budintis vadovas;  

102.19. pamokų, saviruošos, neformalaus ugdymo bei renginių metu prižiūrėti drausmę, tvarką ir 

užtikrinti mokinių saugumą; 
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102.20. padėti turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, nuolatos ir objektyviai vertinti mokinių 

ugdymosi pasiekimus ir žinias; 

102.21. nuolat bendradarbiauti  su mokinių tėvais (globotojais), informuoti juos apie mokinių 

mokymosi rezultatus, elgesį; 

102.22. vykdyti prevenciją visų rūšių smurtui, narkomanijai, alkoholizmui, rūkymui;  

102.23. bendradarbiauti su kolegomis, dalintis darbo patirtimi; 

102.24. audituoti savo pedagoginę veiklą, apibendrinti ir vertinti mokinių ugdymo rezultatus, 

supažindinti su jais mokinius, jų tėvus (globotojus), licėjaus administraciją; 

102.25. laiku tvarkyti visus savo pedagoginės veiklos dokumentus; 

102.26. nuolat ruošti mokinius dalykų olimpiadoms, konkursams, viktorinoms, apžiūroms ir pan.; 

102.27. dalyvauti rengiant dalyko dėstymo programas, licėjaus veiklos, ugdymo ir strateginius 

veiklos planus (programas), dalyvauti projektuose; 

102.28.  rūpintis licėjaus inventoriumi, mokymo ir techninių priemonių apsauga ir apskaita; 

102.29. nuolat pildyti TAMO dienyną, mokinių asmens bylas. Įrašus daryti vadovaujantis TAMO 

dienyno pildymo paaiškinimais.  

102.30. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose, patirties sklaidos 

konferencijose, projektuose leidžiama tik pateikus prašymą ir leidus administracijai; 

102.31. neatvykus į darbą, gavus (užbaigus) nedarbingumo lapelį, tą pačią dieną pranešti apie tai 

administracijos atstovui nurodant neatvykimo priežastį, fiksuoti nedarbingumo lapelio pradžią 

(pabaigą); 

102.32. dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose.  

102.33. renginių ir pertraukų metu budėti pagal sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą 

budėjimo tvarkaraštį; 

102.34. laiku  vykdyti vadovų nurodymus; 

102.35. įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas (užsiėmimo vadovas) tuoj pat informuoja 

medicinos darbuotoją, klasės vadovą, budintį vadovą. Nelaimingo atsitikimo tyrimas atliekamas, 

vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;  

102.36. nuolat rūpintis teigiamu licėjaus įvaizdžiu; 

102.37. rengti metinę savo veiklos programą mokslo metų pradžioje ir ataskaitą mokslo metų 

pabaigoje; 

102.38. pamoką vesti tik saugioje, tvarkingoje, išvėdintoje klasėje. Pastebėjus netvarką, ją 

pašalinti, ir tik po to pradėti darbą. Po pamokos apie tai pranešti kabineto vadovui, klasės vadovui  

ir licėjaus budinčiam vadovui. Po pamokos mokytojas sutvarko klasę, vaizdines priemones, 

išvėdina patalpas. Kabinetas užrakinamas. Mokiniai kabinete nepaliekami.  
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102.39. mokytojas laikosi bendrųjų asmens higienos ir estetikos reikalavimų. Mokytojo apranga 

turi būti dalykinė. 

103. Tinkamai atlikti savo pareigas: kruopščiai ir sistemingai ruoštis pamokoms ir neformaliojo 

ugdymo užsiėmimams, laikytis bendrosios ir profesinės etikos normų, būti elgesio, kultūros ir 

moralės pavyzdžiu darbe bei viešose vietose, gerbti mokinio asmenybę, neįžeidinėti jo, 

bendradarbiauti su mokinių tėvais. 

104. Atsakingai, pagal dokumentų valdymo taisykles, pildyti dokumentus (mokinių asmens bylas, 

veiklos savianalizę); laiku pateikti dokumentus, informaciją apie savo ugdytinius; iki einamų metų 

birželio 30 d. parengti neformaliojo ugdymo programas, iki einamų metų rugsėjo 10 d. ilgalaikius 

pamokų planus, klasės auklėtojo veiklos programas ir pateikti tvirtinimui. 

105. Užtikrinti mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų, klasės/grupės auklėtojo 

veiklos programų vykdymą. 

106. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito darbą, geranoriškai 

dalintis darbo patirtimi. 

107. Reguliuoti mokinių darbo ir poilsio režimą, informuoti mokinių tėvus (globėjus) apie vaikų 

mokymąsi ir elgesį.  

108. Neužtęsti pamokų per pertraukoms skirtą laiką. Neapkrauti mokinių mokymo programoje 

nenumatytais darbais.  

109. Iš pamokos išsiųsti mokinį įvairiais reikalais draudžiama. 

110. Mokiniui savavališkai pasišalinus iš pamokos, mokytojas praneša klasės vadovui (auklėtojui) 

ir budinčiajam administracijos atstovui. 

111. Savavališkai sutrumpinti pamokos laiką draudžiama. 

112. Pamokų metu pastebėjus negaluojantį mokinį privalu jį nukreipti į Licėjaus medicinos punktą. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas apie įvykį informuoja klasės auklėtoją/grupės vadovą ir 

administraciją. Klasės auklėtojas apie nelaimingą atsitikimą praneša mokinio tėvams. 

113. Mokiniams neskirti namų darbų atostogų metu. 

114. Pažymiai į TAMO dienyną įrašomi tą pačią dieną, rašto darbų įvertinimas – ne vėliau kaip per 

savaitę po darbo atlikimo..  

115. Privalu supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis kūno kultūros, fizikos, chemijos, 

technologijų pamokose, dirbtuvėse. 

116. Privalu analizuoti mokinių ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti mokinius, tėvus ar 

globėjus ir licėjaus  administraciją. 

117. Privalu kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį. 

118. Mokyti mokinius darbštumo, iniciatyvos savarankiškai veikti, prisiimti atsakomybę, 

pasitikėjimo, atvirumo, reiklumo sau, išvengti seksualinės prievartos ir išnaudojimo. 
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119. Bendrauti taisyklinga lietuvių kalba, laikytis kalbos kultūros, raštvedybos reikalavimų. 

120. Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principų. 

121. Laikytis reikalavimų darbo saugos ir sveikatos, elektros saugos, priešgaisrinės saugos, 

civilinės saugos srityse, to reikalauti ir iš mokinių. 

122. Užtikrinti mokinių saugumą pamokose, užsiėmimuose, renginių metu. Prižiūrėti, kaip 

mokiniai laikosi Licėjaus vidaus tvarkos taisyklių. 

123. Mokinių išvykas į gamtą, ekskursijas, išvykas prie vandens telkinių ir kitus, už Licėjaus ribų 

vykdomus renginius, organizuoti tik leidus Licėjaus direktoriui, užtikrinus drausmę ir būtinas 

saugos priemones, vadovaujantis Turizmo renginių mokiniams organizavimo tvarkos reikalavimais.  

124. Suteikti kadetui reikiamą pagalbą pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą, seksualinį 

ar kitokio pobūdžio išnaudojimą ir pranešti apie tai Licėjaus vadovams, Vaikų teisių apsaugos 

tarnybai. 

125. Prižiūrėti  savo darbo vietą, užtikrinti tvarką kabinetuose, kurti jaukią estetišką aplinką.  

126. Dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose ir kituose Licėjaus renginiuose. Dėl svarbių 

priežasčių negalint dalyvauti posėdyje, pranešti Licėjaus direktoriui. 

127. Mokytojams draudžiama palikti vienus mokinius patalpose, kuriose vyksta užsiėmimai ir 

pertraukų metu. 

128. Klasės auklėtojas (vadovas) privalo: 

128.1. skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems ugdymosi sunkumų mokiniams; 

128.2. siekti, kad kiekvienas mokinys gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės; 

128.3. siekti, kad mokiniai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis; 

128.4. padėti mokiniams tenkinti jų savišvietos, saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, 

daryti poveikį sociokultūrinei Licėjaus aplinkai; 

128.5. formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, 

juos instruktuoti; 

128.6. organizuoti mokinių lankomumo apskaitą klasėje, užtikrinti mokinių dalyvavimą Licėjaus 

renginiuose; 

128.7. stebėti, analizuoti ir koreguoti mokinių tėvų (globėjų), sociokultūrinės aplinkos poveikį 

vaikų ir jaunimo ugdymui, domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga. Bendrauti su kiekvienu 

mokiniu ir jo šeima, burti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus Licėjaus darbuotojus mokinių 

ugdymui gerinti. 

129. Klasės auklėtojas (vadovas) atsako už mokinių pamokų lankomumą, nedelsiant imasi 

priemonių pamokų praleidinėjimams išaiškinti ir užtikrinti pamokų lankymą. Nuolat renka iš 

mokinių pamokų praleidimą pateisinančius dokumentus. Pateisinamieji dokumentai apie praleistas 

pamokas  segami į segtuvą ir saugomi klasės auklėtojo (vadovo) kabinete (gydytojų pažymos 
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pateikiamos visuomenės slaugytojai). Klasių auklėtojai (vadovai) apie Licėjaus lankymą informuoja 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už lankomumo ir pažangumo apskaitą ir Licėjaus  

komendantą. Išvykus mokiniui iš Licėjaus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui tą pačią dieną 

išsiunčia į atitinkamą mokyklą užklausimą, prašydamas atsiųsti pranešimą – patvirtinimą, kad ten 

nuvykęs mokinys mokosi. Jei pranešimas negaunamas, po 5 dienų siunčiamas papildomas 

užklausimas. Išsiunčiami užklausimai registruojami raštinėje. Klasės auklėtojas (vadovas) privalo 

turėti ir pildyti lankomumo bei pastabų sąsiuvinius.  

130. Klasės auklėtojas imasi visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam smurtą, prievartą, 

seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą, informuoja Licėjaus socialinį pedagogą, psichologą, 

Licėjaus administraciją, komendantą. 

131. Pedagogams draudžiama: 

131.1. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, toksines, psichotropines medžiagas, rūkyti Licėjaus 

patalpose ir teritorijoje. 

131.2. išsinešti  Licėjaus dokumentaciją, inventorių be administracijos leidimo;  

131.3. be Licėjaus vadovų sutikimo priimti į pamokas ir Licėjaus renginius pašalinius asmenis; 

131.4. palikti mokinius be mokytojo priežiūros Licėjaus patalpose; 

131.5. naudotis mobiliais telefonais pamokų, Licėjaus renginių, susirinkimų metu. 

 

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

132. Kadetai turi savo simboliką: vėliavą, priesaiką, Kadeto garbės kodeksą, devizą, uniformą, 

skiriamuosius ženklus. 

133. Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami humanizmu ir demokratiškumu, vienas kito 

įsitikinimų, požiūrių tolerancija. 

134. Pertraukų metu mokiniai ilsisi nepažeisdami vieni kitų interesų.  

135. Nuskambėjus skambučiui, kviečiančiam į pamoką, kiekvienas mokinys sėdasi kabinete ar 

klasėje į savo ar mokytojo nurodytą vietą. Pamokos metu iš klasės ar kabineto išeiti galima tik 

leidus mokytojui. 

136. Savo vietą klasėje kiekvienas mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, tuoj pat 

praneša mokytojui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys, sutvarko arba 

atlygina materialinę žalą. 

137. Dėl ligos į Licėjų neatvykęs mokinys klasės auklėtojui (vadovui) pateikia medicininę pažymą, 

ne daugiau kaip tris dienas neatvykęs į Licėjų mokinys praleistas pamokas gali pateisinti pateikęs 

tėvų (globėjų) pažymą. 

138. Pavalgę valgykloje indus į plovyklą mokiniai nusineša patys. 
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139. Nemokamas maitinimas vykdomas per ilgąsias pertraukas. 

140. Paltus ir striukes prieš pamokas mokiniai palieka Licėjaus rūbinėje. Rūbinėje reikia laikytis 

eilės, nesistumdyti, netrukdyti kitiems pasidėti ar pasiimti rūbus, avalynę.  

141. Mokiniai, ateinantys į popamokinius užsiėmimus, rūbus pasideda užsiėmimą ar renginį 

vedančio mokytojo nurodytoje vietoje. Masinių renginių metu viršutiniai rūbai paliekami rūbinėse.  

142. Į ekskursijas mokiniai vyksta tik su lydinčiu mokytoju. Lydintis mokytojas privalo gauti 

direktoriaus leidimą. 

143. Mokiniai turi teisę: 

143.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą, privalo stropiai ir 

sąžiningai mokytis pagal savo gabumus; 

143.2. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi 

formas taip pat mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, savarankiškai mokytis ir įgyti 

valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

143.3. pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, egzamino tipą, 

mokytis pagal individualias ugdymo programas, gauti socialinę, psichologinę, informacinę pagalbą, 

informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

143.4. sužinoti savo atlikto darbo įvertinimą pamokos metu, kontrolinio darbo – per vieną 

kalendorinę savaitę; 

143.5. atsisakyti atsakinėti ar rašyti kontrolinį darbą dėl svarbios priežasties prieš pamoką pranešęs 

mokytojui. Atsiskaitymo laikas suderinamas su mokytoju; 

143.6. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje; 

143.7. dalyvauti Licėjaus savivaldos veikloje; 

143.8. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei Licėjaus vidaus tvarkos taisyklėmis; 

143.9. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas; 

143.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

144. Mokiniai privalo: 

144.1. laikytis Licėjaus įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, mokinių elgesio taisyklių reikalavimų, 

sudarytos mokymo sutarties sąlygų; 

144.2. nevėluoti į  pamokas ir Licėjaus renginius; 

144.3. ateiti į Licėjų švaria, tvarkinga apranga ir turėti reikalingas mokymosi priemones; 

144.4. kasdieninėje veikloje dėvėti karinę lauko (maskuojamąją) aprangą: kelnes, švarką, juodus 

marškinėlius (esant šaltam orui po švarku juodą ar žalią megztuką), beretę su ženklu (lauke) (esant 

šaltam orui - sportinę juodą kepuraitę), batus, striukę (lauke, esant šaltam orui); 
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144.5. iškilmingų renginių metu dėvėti paradinę kadeto aprangą; 

144.6. dalyvauti saviruošoje (iki 16:45 valandos); 

144.7. du kartus per savaitę dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose (5-8 klasės – 

pirmadieniais, trečiadieniais; I –IV gimnazinės klasės – antradieniais, ketvirtadieniais). Kitas dvi 

dienas kadetai gali būti atleisti nuo neformaliojo ugdymo užsiėmimų direktoriaus įsakymu, 

pristačius pažymą apie būrelių lankymą kitose įstaigose; 

144.8. tausoti vadovėlius ir grožinę literatūrą. Už pamestus ar netvarkingus vadovėlius ir kitas 

knygas kadetas turi atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka; 

144.9. uoliai lankyti pamokas, kitus užsiėmimus, stropiai ir sąžiningai mokytis, nuolat ruošti namų 

darbus; 

144.10. pagarbiai bendrauti su mokytojais, Licėjaus bendruomenės nariais, savo bendramoksliais; 

144.11. laikytis Kadeto garbės kodekso, viešosios tvarkos taisyklių, kultūringai elgtis pamokų, 

pertraukų ir kitų renginių metu Licėjuje ir už jos ribų; 

144.12. be priežasties nepraleisti pamokų, o praleidus pamokas (iki 3-ų dienų) atnešti tėvų 

(globotojų) parašytą pateisinimą, praleidus daugiau nei 3 dienas – medicinos ar kitos įstaigos 

pažymą; 

144.13. tausoti ir saugoti Licėjaus vadovėlius, inventorių ir kitą turtą.  

144.14. dalyvauti, tvarkant Licėjaus, jo aplinką bei Licėjui priskirtas teritorijas; 

144.15. palikti švarią ir tvarkingą savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse ir kitose Licėjaus 

patalpose; 

144.16. budėti klasėje ir Licėjuje nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku. 

145. Mokiniams draudžiama:  

145.1. Licėjuje ir Licėjaus teritorijoje rūkyti ir turėti tabako ir elektroninių cigarečių, svaiginamųjų 

gėrimų, narkotikų ir psichotropinių medžiagų, naudoti pirotechnikos priemones; 

145.2. naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų, saviruošos ir užsiėmimų metu. Iš mokinio, pažeidusio 

šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Licėjaus 

teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t.y. Licėjuje ir jo teritorijoje mokiniams 

griežtai draudžiama filmuoti ir fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, 

mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai 

pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu Licėjuje taisykles, Licėjus turi teisę uždrausti įsinešti į 

Licėjų ir jo teritoriją mobiliojo ryšio priemones; 

145.3. gadinti Licėjaus inventorių, technines mokymo priemones, vadovėlius ir Licėjaus 

bibliotekos knygas; 

145.4. mėtyti sniego gniūžtes ir kitus daiktus į langus ir praeivius; 

145.5. savavališkai pasišalinti iš pamokų; 
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145.6. nešiotis šaltąjį, šaunamąjį ginklą, sprogstamuosius daiktus, galinčius kelti aplinkiniams 

pavojų bei prekes, su tikslu jas parduoti ar vykdyti barterinius mainus; 

145.7. žaisti azartinius ar kitokius žaidimus, kurie gali sukelti grėsmę žmogaus sveikatai; 

145.8. naudoti fizinį, psichologinį smurtą prieš Licėjaus bendruomenės narius; 

145.9. į pamokas ateiti su striuke; 

145.10. dėvėti civilinę aprangą; 

145.11. valgyti ne valgykloje; 

145.12. diskredituoti Licėjaus  ir kadeto vardą. 

146. Mokinių skatinimo sistema: 

146.1. Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis: 

146.1.1. skatinimo balai; 

146.1.2. paskyrimas į Garbės būrį; 

146.1.3. paėmimas į tarptautinę ar Licėjaus stovyklą; 

146.1.4. grandinio laipsnio suteikimas; 

146.1.5. klasės vadovų, mokytojų, administracijos viešas pagyrimas susirinkimuose; 

146.1.6. direktoriaus padėka (raštu arba žodžiu); 

146.1.7. direktoriaus padėka mokinio tėvams už puikų jo elgesį, gerą mokymąsi; 

146.1.8. dovana; 

146.1.9. nuotraukos patalpinimu Licėjaus stende ir Licėjaus interneto svetainėje; 

146.1.10. gairelė (geriausiam būriui (klasei)). 

146.2. Mokiniai skatinami už šiuos laimėjimus ir pasiekimus:  

146.2.1. atstovavimą Licėjaus olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir 

kituose ne Licėjaus organizuotuose renginiuose;  

146.2.2. puikų mokymąsi, elgesį ir karinių statutų reikalavimų vykdymą;  

146.2.3. aktyvų darbą Licėjaus savivaldos organizacijose; 

146.2.4.  aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje;  

146.2.5. pagalbą klasės vadovams, mokytojams;  

146.2.6. gerą budėjimą; pagalbą tvarkant Licėjų;  

146.2.7. neleidimą padaryti nusižengimų, drausmės pažeidimų, pažeidėjo sulaikymas;  

146.2.8. už kitą veiklą, kuri daro teigiamą įtaką Licėjaus įvaizdžiui; 

146.2.9. už geriausius mokymosi ir drausmės rezultatus (būrys (klasė)). 

147. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, renginių metu, pasibaigus mokslo metams. 

148. Skatinimo priemonė skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo reikšmingumą, 

atliktos veiklos svarbą. 
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149. Siūlyti skatinti mokinį gali klasės auklėtojas, mokytojas, administracija, raštu pateikdami 

direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodo, už kokius pasiekimus ir kokią paskatinimo rūšį siūlo. 

150. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina 

įsakymu. 

151. Mokinių drausminimo sistema: 

151.1. nuobaudų balai; 

151.2. vadovo, dalykų mokytojų žodinė vieša pastaba;  

151.3. mokinio ugdymo vietos pakeitimas; 

151.4. pokalbis su Licėjaus direktoriumi arba jo įgaliotuoju asmeniu; 

151.5. mokinio daiktų patikrinimas; 

151.6. pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas; 

151.7. vadovo, dalykų mokytojų, administracijos pastaba (už nedidelius Licėjaus darbo tvarkos 

pažeidimus); 

151.8. papeikimas (už sistemingą reikalavimų pažeidimą); 

151.9. svarstymas mokinių ar mokytojų taryboje (už didelius elgesio normų pažeidimus); 

151.10. šalinimas iš Licėjaus (už ypatingus nusižengimus). 

152. Pastabą, papeikimą, direktorius įformina įsakymu. 

153. Mokykla rakinama nuo 8.00 iki 15.00 valandos. Mokinių išleidimo su pateisinama priežastimi  

tvarka: 

153.1. prireikus mokiniui išeiti iš pamokų (nuo 08.00 valandos iki 15.00 valandos) mokinys 

kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuruojančią jo klasę. Jei mokinys išleidžiamas, jo 

pavardę direktoriaus pavaduotoja ugdymui  įrašo į išleistų mokinių registracijos žurnalą.  

153.2. prireikus mokiniui išeiti iš saviruošos ar neformaliojo ugdymo užsiėmimų (nuo 15.00 

valandos iki 18.40 valandos) mokinys kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už 

saviruošos ar neformaliojo ugdymo organizavimą. Jei mokinys išleidžiamas, jo pavardę direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui įrašo į išleistų mokinių registracijos žurnalą.  

154. Drausmei ir tvarkai Licėjuje palaikyti, mokytojams budėti padeda I-IVgimnazinių klasių 

mokiniai. Jie budi paskirtose vietose. 

155. Budinčios klasės auklėtojas paskiria vyriausiąjį budintį mokinį, išdalina mokiniams 

skiriamuosius ženklus, kiekvienam nurodydamas paskirtą postą, kontroliuoja budėjimą. Už 

budėjimą mokiniai atsiskaito klasės auklėtojui ir Licėjaus vadovams. 

156. Licėjuje budintys mokiniai budėjimą pradeda 10 minučių prieš pamokas. 

157. Budėjimą organizuoja ir kontroliuoja klasės auklėtojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

Licėjaus komendantas. 

158. Mokinys iš mokyklos gali būti šalinamas: 
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158.1. mokinys (iki 16 m.), šiurkščiai pažeidinėjantis mokymo sutartį, Licėjaus įstatus, Vidaus 

tvarkos taisykles, mokinių elgesio taisykles, savavališkai pasišalinantis iš pamokų, saviruošos ir 

neformalaus ugdymo pratybų, keliantis realią ir akivaizdžią grėsmę Licėjaus bendruomenės narių 

saugumui, diskredituojantis Licėjaus ar kadeto vardą, apsvarsčius jo elgesį Mokinių taryboje, 

Mokytojų taryboje, Licėjaus taryboje, gali būti šalinamas iš Licėjaus direktoriaus įsakymu, 

perkeliant jį į kitą mokyklą, prieš tai suderinus su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, savivaldybės 

taryba ir dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

158.2. mokinys (nuo 16 m.), besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą, šiurkščiai 

pažeidinėjantis mokymo sutartį, Licėjaus įstatus, Vidaus tvarkos taisykles, mokinių elgesio 

taisykles, savavališkai pasišalinantis iš pamokų, saviruošos ir neformalaus ugdymo pratybų, 

keliantis realią ir akivaizdžią grėsmę Licėjaus bendruomenės narių saugumui, diskredituojantis 

Licėjaus ar kadeto vardą, apsvarsčius jo elgesį Mokinių taryboje, Mokytojų taryboje, Licėjaus 

taryboje, gali būti šalinamas iš Licėjaus direktoriaus įsakymu. 

159. Kiekvienas mokinys susipažįsta su reikalavimais, elgesio taisyklėmis pasirašytinai, sudarant ar 

pratęsiant mokymo sutartį. 

 

VIII. REIKALAVIMAI APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAMS 

 

160. Licėjuje gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, pasitikrinę sveikatą, susipažinę 

su darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

instrukcijomis, išklausę įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 

161. Tvarka Licėjaus patalpose ir teritorijoje rūpinasi ir kontroliuoja Licėjaus direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. Jis privalo rūpintis patalpų apsauga, įrengimų, inventoriaus ir kito 

turto priežiūra, tvarkos palaikymu patalpose. 

162. Licėjaus darbuotojai privalo laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo 

tvarkos, saugoti Licėjaus turtą, efektyviai naudoti įrenginius, organizacinę techniką ir kitokius 

prietaisus, ekonomiškai bei racionaliai naudoti elektros ir šilumos energiją, medžiagas bei kitus 

materialinius resursus. 

163. Darbo metu privalu būti dėmesingiems ir kruopščiai atlikti pavestą darbą. Palaikyti tvarką ir 

švarą darbo vietoje. Baigus darbą, palikti ją tvarkingą, įrenginius – veikiančius, t.y. nesugadintus. 

164. Klases, kabinetus valyti pradėti tik pasibaigus pamokoms ir neformaliojo ugdymo 

užsiėmimams. 

165. Užtikrinti švarą ir tvarką Licėjaus patalpose ir teritorijoje, vykdyti higienos reikalavimus. 

166. Į Licėjų įleisti mokinius popamokiniams užsiėmimams galima tik esant mokytojui. 

167. Budėti Licėjuje pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką. 
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168. Sargas, budėdamas patalpose nakties metu, nemažiau kaip tris kartus turi apeiti ir apžiūrėti 

patalpas; neturi teisės miegoti, leisti į patalpas pašalinių žmonių. Išgirdęs dūžtant stiklus, laužiamų 

durų garsus, pastebėjęs pastate pašalinius žmones, sargas nedelsdamas  privalo informuoti vadovą 

ir iškviesti policiją. Jeigu budėjimo metu dėl kokių nors priežasčių pastate kilo gaisras, sargas 

privalo nedelsdamas informuoti mokyklos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ūkiui, iškviesti  

ugniagesius ir pradėti gesinti ugnį turimomis priemonėmis. 

169. Pašaliniams asmenims bet kokią informaciją teikti tik suderinus su Licėjaus vadovu. 

 

IX. REIKALAVIMAI LICĖJAUS DARBUOTOJAMS 

 

170. Licėjuje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi 

elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis. 

171. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 

172. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio 

informaciją darbo vietoje. 

173. Licėjaus elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir 

kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 

174. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Licėjaus elektroniniais 

ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. 

 

X. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

175. Budėjimas Licėjaus viduje. Licėjaus budėjimas vykdomas vadovaujantis licėjaus direktoriaus 

2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-198-1 patvirtintu „Budėjimų laisvų pamokų ir pertraukų metu 

organizavimo tvarkos aprašu“ ir 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 1-179-1 patvirtintu mokytojų 

budėjimo grafiku 

 

XI. NAUDOJIMOSI LICĖJAUS PATALPOMIS, TURTU,  

PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

176. Licėjaus turto naudojimas ir apsauga: 

176.1. Licėjaus bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis Licėjaus kabinetais, sporto 

sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kita; 
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176.2. kiekvienas Licėjaus bendruomenės narys privalo tausoti Licėjaus turtą, saugoti mokymo 

priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti Licėjaus turto savanaudiškiems tikslams, 

neleisti jo grobstymo ir gadinimo; 

176.3. pradėdamas dirbti Licėjuje, darbuotojas perima jam skirtas patalpas, visą jam skirtos 

patalpos inventorių, mokymo priemones ir už tai pasirašo žurnale. Darbuotojas materialiai atsako už 

esamą jo kabinete tvarką, inventorių, mokymo priemones; 

176.4. darbuotojai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo; 

176.5. darbo dienos pabaigoje mokytojai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti 

naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti 

gaisrui ir užrakinti patalpą; 

176.6. mokytojai, kiti Licėjaus darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo 

vietas, žmonių evakuavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones; 

176.7. už sugadintą Licėjaus inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas 

Licėjaus bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai Licėjui turi būti atlyginti 

geranoriškai arba išieškoti per teismą; 

176.8. Licėjaus budėtojas registruoja į Licėjų atvykusius interesantus bei svečius žurnale ir 

kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į Licėjų; 

176.9. Licėjaus budėtojas 07.30 val. atrakina mokinių rūbines, 08.30 val. jas užrakina ir vėl 

atrakina 18:40 val.. Kitu laiku atrakina tik nurodžius klasės auklėtojui (vadovui), socialiniam 

pedagogui, būrio instruktoriui ar Licėjaus komendantui; 

176.10. kasmet atliekama Licėjaus turto inventorizacija. 

 

XII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

 

177.  Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. 

178. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, 

komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Licėjui arba jo reprezentavimu, gali dėvėti 

tvarkingus laisvalaikio stiliaus drabužius. 

179. Licėjaus vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda 

neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai. 

 

XIII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

180. Licėjaus darbuotojai privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją: 

180.1. tobulinti bendravimo su mokiniais, kolegomis kultūrą; 
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180.2. tobulinti žinias profesinėje, darbo įstatymų, saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės 

saugos, civilinės saugos srityse; 

180.3. dalyvauti Licėjaus organizuojamuose mokymuose ir seminaruose. 

190. Nustatyta tvarka gali atestuotis savo veiklos srityje. 

 

XIV. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

 

191. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant būtina pranešti Licėjauss direktoriui ar kitam 

administracijos atstovui, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, o reikalui esant, iškviesti greitąją 

medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo 

atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų darbuotojų bei mokinių gyvybei. 

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

per kitus asmenis pranešti Licėjaus direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apie atsitikimą ir 

aplinkybes. 

193. Kilus gaisrui, reikia iškviesti ugniagesius telefonu: 01 – Lietuvos Telekomo ryšio tinkle, 112 – 

mobilaus ryšio tinkle. Turimomis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti 

Licėjaus direktorių ar jo įgaliotą asmenį. Kilus sveikatos arba gyvybės pavojui, išeiti iš pavojingos 

zonos, pagal Licėjuje sudarytą evakuacijos planą. Darbuotojai privalo mokėti naudotis pirminėmis 

gaisro gesinimo priemonėmis. 

194. Įvykus avarijai, išeiti iš pavojingos zonos ir nedelsiant informuotiLicėjaus direktorių ar jo 

įgaliotą asmenį. 

195. Kilus apiplėšimo grėsmei, visomis pastangomis užtikrinti žmonių, esančių Licėjuje, saugumą. 

Taip pat visomis įmanomomis priemonėmis apsaugoti Licėjaus turtą bei pinigus. 

 

XV. PASKATINIMAI UŽ GERUS DARBO REZULTATUS 

 

196. Už pavyzdingą pareigų atlikimą, gerą darbą ugdant mokinius, už ilgalaikį ir sąžiningą darbą, 

racionalius pasiūlymus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės: 

196.1. pagyrimas; 

196.2. padėka; 

196.3. piniginiu priedu ar dovana. 

197. Už ilgametį ir nepriekaištingą darbą padėka, piniginiu priedu ir dovana skatinami švenčių 

proga (minint Licėjaus  jubiliejų, profesines šventes, rugsėjo 1 –osios, asmeninio jubiliejaus). 

198. Piniginis priedas skiriamas tik esant mokos fondo ekonomijai už labai gerus darbo rezultatus ir 

laimėjimus. 
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XVI. DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI. NUOBAUDŲ SKYRIMAS 

 

199.  Darbo drausmės pažeidimai: 

199.1. neleistinas elgesys su mokiniais, jų tėvais, pažeidžiantis žmonių konstitucines teises; 

199.2. veiklos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto 

atlyginimo paėmimo požymių, nors už tai darbuotojas nebuvo traukiamas baudžiamajai ir 

administracinei atsakomybei; 

199.3. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną; 

199.4. pavėlavimas ar išėjimas iš darbo be administracijos leidimo; 

199.5. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių 

medžiagų; 

199.6. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui privalomi; 

199.7. sąmoninga, nerūpestinga ar tyčinė veikla, dėl ko gali būti sugadintas Licėjaus turtas; 

199.8. instrukcijų, standartų, būtinų procedūrų, reikalingų teisingam darbo atlikimui tinkamose 

darbo vietose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis; 

199.9. šių Taisyklių nesilaikymas. 

200. Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į padaryto nusižengimo sunkumą, į 

aplinkybes, kuriomis jis buvo padarytas, ir į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. 

201. Už darbo drausmės pažeidimus Licėjaus direktorius gali skirti drausmines nuobaudas: 

201.1. pastabą; 

201.2. papeikimą; 

201.3. atleidimą iš darbo. 

202. Darbuotojas, pažeidęs darbo drausmę, Licėjaus direktoriaus ar jos įgalioto asmens nurodymu 

per dvi dienas turi parašyti pasiaiškinimą. 

203. Kai darbuotojas nerašo pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo, atsisako susipažinti su 

įsakymu, skiriančiu nuobaudą, Licėjaus direktorius sudaro trijų asmenų komisiją, kuri surašo aktą 

dėl prasižengimo įforminimo ar nuobaudos skyrimo. 

204. Nuobaudos skyrimas forminamas Licėjaus direktoriaus įsakymu, prasižengusį darbuotoją 

supažindinant pasirašytinai per dvi dienas. 

205. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat paaiškėjus nusižengimui, bet ne vėliau kaip per vieną 

mėnesį nuo tos dienos, kai nusižengimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe 

dėl ligos arba atostogavo. 

206. Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai 

nusižengimas buvo padarytas. Jei darbo drausmės pažeidimas nustatomas atliekant auditą ar kitokią 
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vertybių reviziją (inventorizaciją), drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per dvejus 

metus nuo pažeidimo padarymo dienos. 

207. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. 

208. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui 

nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų. 

209. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti 

nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. 

210. Be išvardintų drausminių nuobaudų, Licėjaus direktorius gali pareikšti žodinę pastabą; gavus 

tris žodines pastabas gali būti skiriama drausminė nuobauda. 

 

XVII. ATVYKSTANČIŲ Į LICĖJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA 

 

211. Atvykstančius į Licėjų asmenis, kurie nėra Licėjaus darbuotojai arba mokiniai, registruoja 

budėtojas. 

212. Asmenys, norintys išsikviesti mokinį pokalbiui ir nesantys jo artimi giminaičiai (tėvai, broliai, 

seserys), į Licėjų neįleidžiami. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, pavardę, iškvietimo tikslą ir 

paprašo klasės auklėtojo iškviesti pageidaujamą mokinį. Apie iškvietimą informuojama Licėjaus 

administracija. 

213. Asmenys, atvykstantys pas Licėjaus administraciją ir darbuotojus, į Licėjų įleidžiami, kai 

parodo budėtojui asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, 

pavardę, vizito tikslą ir laiką. 

214. Jei asmuo atsisako pateikti asmens dokumentą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtojas apie 

tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo metu jos nėra – iškviesti policiją. 

215. Kilus nenumatytoms problemoms, budėtojas apie jas nedelsiant informuoja Licėjaus 

administraciją. 

216. Kaip vykdoma atvykstančių į Licėjų asmenų registravimo tvarka kontroliuoja direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. 

 XVIII. VIDINIS IR IŠORINIS INFORMAVIMAS 

217. Licėjuje  privalomas sklandus keitimasis veiklos informacija tarp darbuotojų. 

218.  Licėjuje dirbančiam personalui informacija (vidiniam naudojimui) teikiama kiekvieną dieną ir 

planuotų susirinkimų metu. 

219.  Neformaliojo ugdymo skyriui informaciją ir pavedimus kasdien teikia Licėjaus direktorius 

arba jo įgaliotas asmuo. 
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220.  Budintys mokytojai, klasių auklėtojai ir instruktoriai kasdien informuoja Licėjaus direktorių, 

komendantą arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie pavedimų vykdymo eigą. 

221. Skelbimų lentoje skelbiama privaloma informacija: 

221.1. užsiėmimų tvarkaraščiai; 

221.2. artimiausi renginiai; 

221.3. aktuali informacija. 

222. Reklaminė ar kitokia informacija skelbimų lentoje patalpinama suderinus su Licėjaus 

vadovybe. 

223. Abipusė informacija tarp tėvų ir Licėjaus apie mokinių pasiekimus ir lankomumą teikiama 

susirinkimų metu, telefonu, raštu. 

224. Visuomenė apie Licėjaus veiklą ir jos pasiekimus informuojama vadovo nurodymu jo 

įgaliotam darbuotojui per internetinį Licėjaus  puslapį, spaudą, TV laidas. 

 

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

225. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo Licėjuje dienos visiems Licėjaus mokytojams, 

mokiniams ir darbuotojams. 

226. Licėjaus direktoriaus įsakymu patvirtintos Taisyklės skelbiamos Licėjaus interneto svetainėje.  

227. Su šiomis Taisyklėmis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

228. Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant Licėjaus darbo 

organizavimą reglamentuojančius teisės aktus. Pakeitus Taisykles, jos aprobuojamos Mokytojų 

taryboje ir tvirtinamos direktoriaus. 

_____________________________________ 
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