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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) darbo tvarkos taisyklės (toliau
– taisyklės) yra mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas.
2. Taisyklių tikslas – skatinti darbuotojus profesionaliai atlikti savo pareigas, užtikrinti aukštą darbo
kokybę ir kultūrą.
3.  Taisyklės  reglamentuoja  norminiuose  teisės  aktuose  bei  mokyklos  vietiniuose  dokumentuose
nedetalizuotos mokyklos  veiklos sritis  ir  šių taisyklių nuostatos  taikomos tiek,  kiek šių teisinių
santykių  nereglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  įstatymai  arba  kiti  teisės  aktai.  Mokykla  savo
veiklą  grindžia  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  kitais
įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais,  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
Ignalinos  rajono  savivaldybės  mero  potvarkiais,  Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos
direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei mokyklos nuostatais.
4.  Taisyklės  yra  derinamos  su  mokyklos  taryba.  Įsakymu  jas  tvirtina  mokyklos  direktorius.
Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

II. MOKYKLOS STRUKTŪRA

5.  Mokyklos  struktūra  sudaryta  iš  mokyklos  administracijos  ir  mokyklos  bendruomenės  narių.
Mokyklos bendruomenės nariai - mokytojų ir kitų darbuotojų kolektyvas, mokyklos mokiniai ir jų
tėvai. Mokykloje mokytojai ir nepedagogines funkcijas vykdantys darbuotojai dirba pagal darbo
sutartis.
 6. Mokykloje veikia mokyklos taryba, mokytojų taryba, direkcinė taryba, metodinė grupė, vaiko
gerovės komisija, mokytojų atestacijos komisija:
6.1.  Mokyklos  taryba,  aukščiausioji  savivaldos  institucija,  telkianti  mokinių  tėvų,  mokytojų,
mokinių  atstovus  bei  vietos  bendruomenę  demokratiniam  mokyklos  valdymui,  svarbiausių
mokyklos veiklos aktualių klausimų sprendimui;
6.2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo
rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus; 
6.3. Direkcinė taryba (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai) analizuoja
mokyklos  veiklos  rezultatus,  ugdymo  pokyčius,  ugdymo  ir  veiklos  plano  vykdymą,  stebi,  kaip
vykdomi mokytojų tarybos nutarimai, įgyvendina ugdymo proceso aprūpinimo bei kitas funkcijas;
6.4.  Metodinė grupė organizuoja mokyklos metodinę veiklą. Ji veikia vadovaudamasi mokyklos
direktoriaus įsakymu patvirtintais Metodinės veiklos organizavimo nuostatais; 
6.5.  Vaiko gerovės komisija kuria  saugią ir  sveiką aplinką mokykloje.  Ji  veikia vadovaudamasi
mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu  Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu; 
6.6.  Mokytojų  atestacijos  komisija  organizuoja  mokytojų  kompetencijų  ir  praktinės  veiklos
vertinimo  bei  kvalifikacinių  kategorijų  suteikimo  tvarką,  vadovaudamasi  Mokytojų  ir  pagalbos
specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais.

III. MOKYKLOS ATRIBUTIKA
 
7. Mokykla turi savo vėliavą, emblemą, mokyklos himną.
8.  Mokyklos  vėliava  yra  stačiakampė.  Mėlyname  fone,  centre,  įkomponuotas  mokyklos
pavadinimas ir emblema – baltas lelijos žiedas ir auksinė lyra. Vandens lelija atspindi Ignalinos
herbą, lyra simboliziuoja muziką, harmoniją.
9. Mokyklos vėliava įnešama per valstybinių švenčių minėjimus, švenčiant mokyklos jubiliejines
sukaktis,  mokslo  metų  pradžios  ir  pabaigos  šventes.  Vėliava  gali  būti  naudojama  dalyvaujant
mokyklai Ignalinos miesto švenčių metu.
10. Mokyklos emblema gali būti naudojama mokyklos reprezentacijos tikslais mokyklos leidiniams,



suvenyrams.
11.  Mokyklos  himnas  giedamas  mokyklos  jubiliejinių  sukakčių  metu,  mokslo  metų  pradžios  ir
pabaigos švenčių metu.

IV. PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

12.  Mokyklos  direktorius,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodeksu,  mokyklos
nuostatais bei kitais norminiais dokumentais, priima ir atleidžia iš darbo pedagoginį, administracijos
ir aptarnaujantį personalą. 
13. Įsidarbindamas darbuotojas pateikia šiuos dokumentus: prašymą (privaloma nurodyti  faktinę
gyvenamąją  vietą;  gyvenamajai  vietai  pasikeitus,  nedelsiant  informuoti  administraciją),  asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat dokumentą, kuris patvirtina išsilavinimą ar pasirengimą
dirbti, gyvenimo aprašymą (pagal pareikalavimą), rekomendacijas (pagal pareikalavimą), pažymą
apie  pedagoginio darbo ir bendrąjį stažą, kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą, sveikatos būklę
patvirtinančius dokumentus, neįgaliam asmeniui - neįgalaus asmens pažymėjimo kopiją bei išvadą
dėl darbo pobūdžio ir sąlygų; mokyklos vyriausiajam finansininkui pateikia savo sąskaitos numerį
banke, prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo. 
14.  Mokytojų ir kitų darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine nustatytos formos darbo
sutartimi. Sutartį pasirašo direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir priimamas į darbą asmuo. Vienas
sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui.
15.  Asmuo,  priimtas  dirbti  mokykloje  pasirašytinai  supažindinamas  su  šiomis  taisyklėmis,
pareigybės  aprašymu,  civilinės  saugos,  gaisrinės  saugos  bei  saugos  ir  sveikatos  reikalavimais.
Instruktažas įforminamas atitinkamuose žurnaluose.
16.  Kiekvienam  darbuotojui  vedama  asmens  byla,  kuri  tvarkoma  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos darbo kodekso, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nuostatomis dėl bendrųjų dokumentų saugojimų terminų.
17. Darbuotojas privalo laiku ir tiksliai vykdyti direktoriaus ir administracijos nurodymus, laikytis
nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo, gauti nustatytą darbo užmokestį už atliktą darbą; turi teisę
gauti informaciją, susijusią su jo darbo santykiais, kreiptis žodžiu ir raštu į mokyklos administraciją
darbo sutarties klausimais, kelti kvalifikaciją, naudotis priklausančiomis atostogomis.
18. Darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
19.  Nutraukus  darbo  sutartį,  darbuotojas  perduoda  dokumentus,  materialines  vertybes  pagal
perdavimo-priėmimo aktus  asmeniui,  užimsiančiam jo  pareigas,  o  jei  tokio  nėra  –  direktoriaus
paskirtam asmeniui.
20.  Mokyklos  direktorius  privalo  atsiskaityti  su  atleidžiamu  darbuotoju  jo  atleidimo  dieną,  jei
įstatymais nenumatyta kita atsiskaitymo tvarka, užpildyti darbuotojo darbo sutartį, jei darbuotojas
pageidauja – išduoti pažymą apie darbą.
                      

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS

21. Mokyklos darbuotojai laikosi mokykloje nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo vadovaujantis 
galiojančiais teisės aktais.
22.  Darbo laiko formos mokykloje:     
22.1 penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis;
22.2  techninio  personalo  darbuotojai,  dirbantys  pagal  budėjimo  grafiką,  patvirtintą  mokyklos
direktoriaus;
22.3.  mokytojų  dienos  darbo  laikas  priklauso  nuo  ugdymo  plano,  veiklos  plano,  pamokų,
individualių ir grupinių pamokų tvarkaraščių, patvirtintų mokyklos direktoriaus.
23.  Pedagoginiams  darbuotojams  darbo  valanda  yra  60  min.,  iš  kurių  45  min.  yra  skirtos
tiesioginiam darbui su mokiniais pamokoje. 



24.  Mokytojas, sudarydamas vedamų pamokų tvarkaraštį, nepažeisdamas mokinių interesų, vieną
ar daugiau dienų per savaitę gali skirti laisvą nuo pamokų dieną, tačiau tą dieną mokytojas turi būti
pasirengęs  mokyklos  administracijos  nurodymu atvykti  į  darbą pakeisti  nesantį  kolegą,  vesti  jo
pamokas,  dalyvauti  kvalifikacijos  kėlimo  seminaruose  ar  mokytojų  posėdžiuose,  dalyvauti  jo
mokinių koncertiniuose renginiuose. 
25.  Mokytojai  privalo  būti  punktualūs  ir  laiku  pradėti  kiekvieną  pamoką,  laiku  atvykti  į
susirinkimą/posėdį,  mokyklos renginius.
 26. Mokytojai į darbą turi atvykti 5 minutėmis anksčiau nei prasideda jų vedama pamoka, kad
galėtų tinkami pasiruošti pamokai.
 27.  Mokyklos  darbo laikas:  darbo  dienomis  dirba  nuo 7.00  iki  19.00  val.   Jei  organizuojami
renginiai, susiję su mokyklos koncertine, konkursine bei ugdomąja veikla, dirbama ir savaitgaliais.
 28.  Už darbą šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis mokytojams ir kitiems darbuotojams
suteikiamos papildomos laisvos  dienos  artimiausių  mokinių  atostogų metu.  Suteikiamos laisvos
dienos  mokinių  atostogų  metu  už  šią  veiklą:  koncertinę,  konkursinę,  dalyvavimą  su  mokiniais
ekskursijoje, dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
29.  Patekti  į  mokyklos  patalpas  ne  darbo  metu  galima:  direktoriui,  direktoriaus  pavaduotojui
ugdymui,  taip  pat  darbuotojams,  atsakingiems  už:  ūkio  dalį,   muzikos  instrumentų  derinimą,
kompiuterių priežiūrą. Kitiems  mokyklos darbuotojams  - su direktoriaus leidimu.
30. Kasmetinės, tikslinės, nemokamos atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu.
31.  Kasmetinės  atostogos  suteikiamos  mokinių  atostogų  metu.  Išimties  tvarka,  dėl  svarbių
priežasčių atostogos darbuotojams gali būti suteikiamos mokslo metų eigoje taip, kad nesutrikdytų
mokinių ugdymo proceso. 
32.  Pedagoginių ir kitų darbuotojų atostogų grafikas tvirtinamas iki gegužės 1 dienos.
33.  Prašymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo būtina pateikti prieš 5 darbo dienas.
34.  Darbuotojai,  išvykdami  iš  mokyklos  darbo  tikslais,  raštu  informuoja  mokyklos  direktorių,
nurodydami išvykimo tikslą bei trukmę.
35. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami
turi  informuoti  telefonu direktorių  (jam nesant  -  direktoriaus  pavaduotoją  ugdymui)  ir  nurodyti
vėlavimo ar neatvykimo priežastis.
36. Mokytojų pasiruošimas pamokoms gali vykti už mokyklos ribų.
37. Pamokos gali būti:
37.1.  trumpinamos  metodinių,  koncertinių  renginių  metu  direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui
suderinus su mokytojais;
37.2.  nevedamos,  jei  metodiniai,  koncertiniai  renginiai  trunka  visą  darbo  dieną,  mokyklos
direktoriui įforminus įsakymu.
38. Mokyklos administracijos, nepedagoginio personalo darbo laiko pradžia ir pabaiga nurodoma
darbo grafikuose, mokytojų – pamokų tvarkaraščiuose.

VI. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA. SKATINIMO IR DRAUSMINĖ  TVARKA

39.  Mokyklos  darbuotojams,  dirbantiems  pagal  darbo  sutartis,  mėnesinis  darbo  užmokestis
apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymu, iš mokyklai skirtų lėšų:
39.1. nustatomas darbo užmokestis;
39.2.  mokamos  priemokos  už  papildomą  darbo  krūvį  ir  papildomas  pareigas,  nenustatytas
pareigybės aprašyme (iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio);
39.3. mokamos materialinės pašalpos; darbuotojams skiriama iki 0,5 minimalios mėnesinės algos
dydžio  materialinė  pašalpa  dėl  jų  šeimos  narių  (sutuoktinio,  vaiko,  motinos,  tėvo)  mirties,
darbuotojui  pateikus  rašytinį  prašymą  ir  tai  patvirtinančius  dokumentus.  Mirus  darbuotojui,



materialinė pašalpa, pateikus šeimos narių rašytinį prašymą, išmokama jo šeimos nariams;
39.4.  gali  būti  skiriamos  premijos,  esant  mokyklos  darbo  užmokesčiui  skirtų   asignavimų
ekonomijai,  atlikus  vienkartines ypač svarbias  mokyklos  veiklai  užduotis.  Vienkartinės išmokos
suma negali viršyti 0,5 darbo užmokesčio dydžio.
40.  Mokyklos  darbuotojų  darbo  apmokėjimo  sistemą,  darbo  apmokėjimo  sąlygas,  darbo
užmokesčio  pastoviosios  ir  kintamosios  dalies  nustatymą  reglamentuoja  mokyklos  direktoriaus
įsakymu patvirtintas Miko Petrausko muzikos mokyklos darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. 
41. Mokyklos darbuotojų metinė veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsniu.
42.  Preliminarus  pedagoginių  darbuotojų  darbo  krūvis  –  kontaktinių  valandų  skaičius,
tarifikuojamos papildomos valandos už konkrečius darbus ir laikotarpis – derinamas direkcinėje
taryboje.
43. Apie darbo krūvį mokytojai informuojami mokytojų tarybos posėdyje.
44. Darbo krūvis tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
45. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį. Esant darbuotojo prašymui, atlyginimas gali
būti mokamas vieną kartą per mėnesį. Atlyginimai pervedami į darbuotojo nurodytą sąskaitą banke.
46. Už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, netinkamą pavestų pareigų vykdymą dėl darbuotojo
kaltės,  darbuotojai  gali  būti  baudžiami  drausminėmis  nuobaudomis  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu.
47.  Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, mokyklos direktorius raštu pareikalauja, kad darbuotojas
raštu pasiaiškintų dėl įtarimo padarius darbo drausmės pažeidimą.
48. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo
skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.
49.  Jei  darbuotojas  pasirodė  darbe  neblaivus,  apsvaigęs  nuo  narkotinių  ar  toksinių  medžiagų,
mokyklos direktorius neleidžia tą dieną jam dirbti ir jam nemokamas už tą dieną darbo užmokestis.
50. Darbuotojams, pažeidusiems šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

VII. DARBDAVIO IR DARBUOTOJŲ PAREIGOS

51.  Mokyklai  vadovauja direktorius,  kuris  į  darbą priimamas  ir  atleidžiamas  įstatymų nustatyta
tvarka.
52.  Mokyklos direktorius  atsako už tvarką mokykloje  ir  už visą jos  veiklą.  Direktoriaus  teisėti
nurodymai privalomi visiems mokyklos darbuotojams.
53.  Direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui,  mokytojų  ir  kitų  mokyklos  darbuotojų  darbo funkcijas,
teises ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybių aprašymai. 
54. Mokyklos darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą ir
kokybišką savo darbo atlikimą.
55. Mokyklos direktorius privalo:
55.1. gerbti darbuotojus ir kitus bendruomenės narius, apdairiai elgtis su konfidencialia informacija,
gerbti darbuotojų privatumą;
55.2.  užtikrinti, kad mokyklos  darbuotojai laikytųsi mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir
kitų svarbių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų darbo sąlygas;
55.3.  užtikrinti  griežtą  darbo  drausmės  laikymąsi,  racionaliai  naudoti  darbo  išteklius,  formuoti
mokykloje tinkamas darbo sąlygas, laiku taikyti drausminio poveikio priemones darbo drausmės
pažeidėjams;
55.4.  tobulinti  ugdymo  procesą,  organizuoti  seminarus,  kitus  su  mokyklos  veikla  susijusius
renginius bei bendruomenės narių bendradarbiavimą;
55.5. kontroliuoti mokyklos darbuotojų darbą;
55.6. visapusiškai remti ir plėtoti darbuotojų iniciatyvą bei aktyvumą, sudaryti sąlygas dalyvauti
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mokyklos  valdyme,  laiku išnagrinėti  darbuotojų kritines  pastabas ir  pranešti  jiems apie taikytas
priemones;
55.7.  dokumentus  rengti  vadovaujantis  raštvedybos  taisyklėmis  ir  lietuvių  kalbos  kultūros
reikalavimais.
56. Direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui vykdo ugdymo proceso stebėseną vadovaujantis mokslo
metų veiklos plano priedu.
57. Pasiūlymus žodžiu ir raštu dėl mokyklos veiklos gali pateikti direktoriaus pavaduotojui arba
mokyklos direktoriui kiekvienas bendruomenės narys.
58. Tvarką mokyklos koridoriuose ir  rūbinėje  prižiūri budėtojai;   pamokoje  mokinių saugumą
užtikrina mokytojai. 
59. Mokyklos darbuotojai privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės, laiku ir
tiksliai  vykdyti  teisėtus  mokyklos  administracijos  nurodymus  ir  savivaldos  institucijų  teisėtus
sprendimus.
60.  Mokyklos  darbuotojai  savo  tarpusavio  santykius  privalo  grįsti  tarpusavio  supratimo,
tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
61. Darbuotojai  kvalifikaciją kelia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka,  pagal mokyklos
prioritetus,  direktoriaus  patvirtintus  planus  ir  programas,  atsižvelgdami  į  kvalifikacijai  ir
komandiruotėms skirtas lėšas:
61.1.  mokytojai  turi  teisę  5  dienas  per  metus  dalyvauti  kvalifikacijos  tobulinimo  renginiuose,
seminaruose, kursuose ir projektuose;
61.2.  grįžę  iš  kvalifikacijos  tobulinimo  renginių  pateikia  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui
pažymėjimą arba pažymėjimo kopiją, kuri segama į asmens bylą ir vykdo kvalifikacinio renginio
sklaidą metodinėje grupėje, dalyvaujant suinteresuotiems darbuotojams.

VIII. MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

62.  Mokinių  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)   įsipareigojimai   reglamentuojami   dvišalėse  mokymo
sutartyse.  Sudarydama dvišalę mokymo sutartį su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais),  mokykla
supažindina juos pasirašytinai.
63. Mokinių teises ir pareigas reglamentuoja mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos Mokinių
elgesio ir mokymosi taisyklės.
 

IX. MOKYTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

64. Prasidėjus mokslo metams: 
64.1. visų skyrių mokytojai sudaro individualius ir grupinius ugdymo planus ir pateikia iki rugsėjo
10 d. direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
64.2.   skyrių  vedėjai  parengia  skyrių  darbo  planus  iki  rugsėjo  15  d.  ir  pateikia   direktoriaus
pavaduotojui ugdymui;
64.3.  direktoriaus įsakymu patvirtinta  darbo grupė rengia mokslo metų veiklos planą ir  veiklos
plano  priedą.  Veiklos  planas,  veiklos  plano  priedas  aprobuojamas  mokyklos  tarybos,  teikiamas
direktoriui tvirtinti; 
64.4. dalykų mokytojai supažindina mokinius su muzikos dalyko programa, pažangos ir pasiekimų
vertinimu, mokinių elgesio ir mokymosi taisyklėmis ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais
tvarkų aprašais. 
65.  Mokytojai,  vadovaudamiesi  muzikinio  ugdymo  programomis,   renkasi  pedagoginės veiklos
formas  ir  metodus,  formuoja  mokinių  ugdymo  turinį,  lavina  mokinių  kūrybinį  mąstymą,  ugdo
savarankiško darbo poreikį.
66.Ankstyvojo  muzikinio  ugdymo  ir  pirmų  klasių  mokiniams  vedamų  pamokų  metu
rekomenduojama dalyvauti mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).



67.  Susikeisti  su  kolega,  pavesti  savo  darbą  kitam,  mokytojas  gali  tik  suderinęs  su  mokyklos
administracija. 
68. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas privalo pagal situaciją – suteikti pirmąją pagalbą,
kviesti  greitąją medicinos pagalbą bei informuoti mokyklos administraciją, kuri per mokytoją ar
tiesiogiai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 
69. Apie kilusius incidentus mokytojas informuoja mokyklos  administraciją.

X. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

70.Darbuotojai  neteikia  valstybinių  institucijų  pareigūnams  bei  žiniasklaidai  informacijos,
susijusios su mokyklos veikla, be mokyklos administracijos žinios.
71. Darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, mokyklos patalpose  vartoti alkoholinius
gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti.
72. Darbuotojai gerbia ir puoselėja mokyklos tradicijas, prisideda kuriant naujas.
73. Darbuotojai privalo saugoti savo ir kitų sveikatą, išmanyti ir vykdyti saugaus darbo instrukcijų
reikalavimus, gerbti save ir kitus.
74. Darbuotojai privalo tinkamai, pagal nustatytą tvarką, tvarkyti ir saugoti muzikos instrumentus,
kitą kabinetų inventorių.
75. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose.
76.  Darbuotojai  turi  racionaliai  ir  taupiai  naudoti  darbo  priemones,  elektros  energiją  ir  kitus
materialinius mokyklos išteklius.
77.  Mokyklos elektroniniais  ryšiais,  programine įranga,  kanceliarinėmis  ir  kitomis  priemonėmis
darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
78.  Mokyklos  darbuotojams  draudžiama  leisti  pašaliniams  asmenims  naudotis  mokyklos
elektroniniais ryšiais, programine įranga,  kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

XI.VISIŠKOS MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS SUTARTYS 

79. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos su darbuotojais vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 256 straipsniu.
80. Mokyklos kabinetuose esančio trumpalaikio ir ilgalaikio turto aprašai:
80.1. derinami su darbuotojais;
80.2. svarstomi direkcinėje taryboje;
80.3. tvirtinami direktoriaus. 
. 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81. Darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
82.  Taisyklės  gali  būti  keičiamos,  papildomos,  keičiantis  įstatymams,  keičiant  mokyklos  darbo
organizavimą.
83. Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos mokyklos interneto svetainėje www.muzika.ignalina.lm.lt  . 
84. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.

                                         
  __________________________________

PRITARTA
Mokyklos tarybos posėdžio 
2017 -03 -24 protokolu Nr. MT-2

http://www.muzika.ignalina.lm.lt/

