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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, toliau tekste „lopšelis-darželis“, įsteigtas 1972 metais, 

yra viešasis juridinis asmuo, pavaldus Alytaus miesto savivaldybės tarybai, veikia 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Alytaus miesto 

plėtros iki 2020 m. strateginiu planu, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero 

potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, miesto savivaldybės švietimo veiklos 

programa ir Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatais. 

2. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo funkcijas. 

3. Darbo tvarkos taisyklės – reglamentuojantis dokumentas, kuris apibrėžia darbo santykių 

principus ir elgesio normas tarp lopšelio-darželio vadovų, pedagogų, kitų darbuotojų, 

ugdytinių, jų tėvų (globėjų). Darbo tvarkos taisyklės užtikrina darbo įstatymų laikymąsi, 

teisingą darbo organizavimą, saugių darbo sąlygų sukūrimą, visišką bei racionalų darbo laiko 

išnaudojimą, kokybišką paslaugų teikimą. Šio reglamento nuostatos yra privalomos 

kiekvienam darbuotojui. 

4. Už lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas 

asmeniškai. 

 

II.  BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI 
 

5. Lopšeliui-darželiui  vadovauja  direktorius, kurį  skiria  ir atleidžia steigėjas. Jis  savo  darbe  

         atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, darbo organizavimo  

         klausimais pavaldus Švietimo skyriaus vedėjui 

6. Direktorius, vykdydamas savo funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu 

bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais, šiomis darbo 

tvarkos taisyklėmis. 

7. Lopšelio-darželio direktorių komandiruočių, stažuočių, atostogų ar ligos metu pavaduoja ir 

nustatytas funkcijas pagal pareiginius nuostatus vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

arba kiti direktoriaus paskirti darbuotojai.  

8. Lopšelio-darželio dokumentus pasirašo direktorius. Neesant direktoriaus, dokumentus 

pasirašo jį vaduojantis pavaduotojas. Finansinio pobūdžio dokumentus pasirašo direktorius, 

jam neesant – asmuo, kurio parašas patvirtintas. 

9. Lopšeliui-darželiui atstovauja direktorius arba skiria savo pavaduotoją, pagal jam suteiktas 

teises atstovauti įstaigai su trečiaisiais asmenimis. 

 



10. Mokslo metų pradžioje direktorius patvirtina įstaigos etatų sąrašą pagal Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos patvirtintą grupių skaičių ir sudaro darbuotojų tarifikacijos sąrašus, 

nustato darbo krūvį. 

11. Lopšelyje-darželyje už ugdomosios veiklos organizavimą bei priežiūrą atsako direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, už įstaigos finansinę veiklą – vyriausiasis buhalteris, už materialinių 

vertybių įsigijimą ir saugojimą, pastato remontą, renovaciją – direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

12. Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: 

12.1. įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, pedagogus ir kitus  

         asmenis lopšelio-darželio uždaviniams spręsti. 

12.2. mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, svarstanti ugdymo rezultatus,   

         pedagoginės veiklos formas ir metodus. 

13. Lopšelyje-darželyje gali veikti kitos savivaldos institucijos: tėvų komitetas, metodinė taryba. 

Jų darbo reglamentą tvirtina įstaigos direktorius. 

14. Atostogos suteikiamos vadovaujantis LR Darbo kodeksu.  

 

III.  VAIKŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ LOPŠELIO-DARŽELIO, 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

 

15. Vaikas priimamas į lopšelį-darželį tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos 

būklės pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą, dokumentus, kurių reikalauja užmokesčio už 

lankymą vaikų lopšelyje-darželyje taisyklės. 

16. Į lopšelį-darželį vaikai priimami sudarant dvišalę ugdymo sutartį. Ugdymo sutartį už vaiką 

sudaro tėvai (globėjai) ir lopšelio-darželio direktorius. 

17. Vaikai į sąrašus įtraukiami ir išbraukiami direktoriaus įsakymu ir įregistruojami 

(išregistruojami iš Mokinių registro, gavus tėvų (globėjų) prašymą nutraukti ugdymo sutartį. 

18. Direktorius supažindina tėvus su įstaigos darbo ritmu bei organizavimo tvarka, taikomomis 

lengvatomis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje, konsultuoja kitais klausimais. 

19. Visus atvykusius ir išvykusius vaikus direktoriaus pavaduotojas ugdymui registruoja „Vaikų 

priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą registracijos žurnale“.   

20. Lopšelio- darželio grupės formuojamos iš to paties ar įvairaus amžiaus vaikų: ankstyvojo 

amžiaus grupės iš 1-3 metų vaikų, ikimokyklinio ugdymo grupės iš 3-5 metų vaikų, 

priešmokyklinio ugdymo grupės iš 5-6 (7) metų vaikų.   

21. Tiflopedagoginė, logopedinė pagalba skiriama vadovaujantis Bendraisiais  ugdymo planais ir 

kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais.  

22. Vaikus į lopšelį-darželį atvesti ir pasiimti į namus gali tik tėvai (globėjai), kiti suaugę 

asmenys, pilnamečiai broliai ar sesės, turintys raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą. 

Atiduoti vaikus nepilnamečiams, nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims griežtai 

draudžiama. 

 

IV.  UGDYMO  ORGANIZAVIMO  TVARKA 

 

23. Lopšelis-darželis ugdymo procesą organizuoja pagal šias programas: Alytaus lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ Ikimokyklinio ugdymo programa, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi  

programa. 

24. Tiflopedagoginė pagalba teikiama atsižvelgiant į visas aukščiau išvardintas programas 

ikimokyklinio amžiaus akliems ir silpnaregiams vaikams ir  mokiniams, besimokantiems 

bendrojo ugdymo mokyklose pagal tiflopedagoginės pagalbos programą. 

25. Visiems didelių ir labai didelių poreikių turintiems vaikams rengiamos Individualios 

programos. 

26. Savo darbą pedagogai organizuoja remdamiesi metine įstaigos veiklos programa. 

27. Ugdomoji veikla su vaikais organizuojama kiekvieną dieną laikantis dienos ritmo. 



28. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų pasiekimus vertina ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, rezultatai 

analizuojami mokytojų tarybos posėdžių metu. 

29. Ugdomosios veiklos savaitės planą pedagogai privalo pasirašyti iki penktadienio. 

30. Šventės, tėvų susirinkimai, kiti bendri renginiai organizuojami pagal iš anksto sudarytą 

lopšelio-darželio veiklos planą. 

31. Pedagogai per kūno kultūros valandėles privalo vilkėti sportinę aprangą, vaikai – tinkamą 

aprangą. 

32. Išvykti iš lopšelio-darželio teritorijos ribų pedagogai su ugdytiniais gali tik iš anksto  suderinę 

su direktoriumi. Pedagogai atsako už vaikų saugumą ekskursijos metu. 

33. Už grupės darbo organizavimą, vaikų maitinimą, bendrą tvarką atsako grupės pedagogas. 

34. Administracijos pasitarimai vyksta kartą per mėnesį. Juose kviečiami dalyvauti su 

         svarstomais klausimais susiję darbuotojai. Pasitarimuose analizuojamas ugdymo procesas, 

         veiklos priežiūros rezultatai, lopšelio-darželio veiklos plano įgyvendinimas, ugdymo 

         programų vykdymas, lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimas  

         ir kiti aktualūs klausimai. Pasitarimai neprotokoluojami. 

35. Pedagogų tarybos posėdžiai,  informaciniai pasitarimai, seminarai organizuojami nuo 13.00 

         val. iki 15.00 val. vaikų miego metu.Tuo metu vaikus prižiūri ir už jų saugą atsako 

         auklėtojų padėjėjai. Pedagogų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 3 kartus per  

         metus, informaciniai pasitarimai – pagal poreikį. 

36. Metodinių grupių  pasitarimai organizuojami 3-4 kartus per metus. Praktinės veiklos  

         stebėjimai organizuojami rytinės veiklos metu, teorinė dalis- vaikų pietų miego metu. 

37. Aptarnaujančio personalo susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip  2 kartus per  

         metus. Juose svarsomi su lopšelio-darželio veikla susiję klausimai. Susirinkimai    

         neprotokoluojami. 

38. Pedagogai privalo kelti savo kvalifikaciją LR Švietimo įstatyme nurodyta tvarka. 

 

V.  DARBUOTOJŲ  PRIĖMIMO  Į  DARBĄ  IR   

JŲ  ATLEIDIMO IŠ  DARBO  TVARKA 

 

39. Darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš darbo Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatyta 

tvarka lopšelio-darželio direktorius arba jį pavaduojantis asmuo. 

40. Priimant į darbą darbuotojas pateikia: 

40.1.  prašymą; 

40.2.  mokslo baigimo pažymėjimo kopiją; 

40.3. pažymą apie sveikatos būklę; 

40.4. socialinio draudimo pažymėjimo kopiją; 

40.5. paso arba asmens kortelės kopiją; 

40.6. kvalifikacijos pažymėjimo kopiją (pedagogai); 

40.7. tris nuotraukas; 

40.8. užpildo Darbuotojo įskaitos lapą ir Asmens kortelę. 

41. Priėmimas į darbą įforminamas darbo sutartimi, suderinus visas papildomas darbo sąlygas.  

        Ją pasirašo darbuotojas ir direktorius. 

42. Priimdamas į darbą direktorius supažindina darbuotoją su: 

42.1. darbo tvarkos taisyklėmis; 

42.2. pareiginiais nuostatais; 

42.3. veda saugos ir sveikatos įvadinį bei priežgaisrinės saugos instruktažą; 

42.4. veda saugos ir sveikatos instruktažą darbo vietoje. 

43. Darbuotojai gali būti priimami dirbti trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui. 

 

 

 



 

VI.  LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS 

 

44. Lopšelyje-darželyje nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis.  

45. Esant penkių darbo dienų savaitei, darbo laiko pradžia yra 7.00 val., pabaiga – 17.30 val.  

46. Lopšelyje-darželyje privalomą darbo laiką reglamentuoja darbo grafikai: 

46.1. administracijos – Nr. 1 (parengia direktorius iki rugsėjo 1 d. visiems mokslo metams); 

46.2. pedagoginių darbuotojų – Nr. 2 (parengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui prieš dvi  

         savaites iki mėnesio pradžios);  

46.3. aptarnaujančio personalo darbuotojų – Nr. 3 (parengia direktoriaus pavaduotojas ūkiui iki  

         rugsėjo 1 d. visiems mokslo metams); 

46.4. tiflopedagoginės pagalbos teikimo ugdytinių namuose ar mokymo įstaigoje, kurią  

         ugdytinis lanko – (tvirtina direktorius iki rugsėjo 1 d.  visiems mokslo metams). 

47. Esant būtinumui rengiami papildomi darbo grafikai. Grafikus tvirtina direktorius. 

48.  Dėl specifinių darbo sąlygų taikoma suminė darbo laiko apskaita: 

48.1. auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams – vieno mėnesio; 

49. Lopšelio-darželio darbuotojų pietų pertraukos organizuojamos: 

49.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyriausiasis buhalteris, direktoriaus  

          pavaduotojas ūkiui, logopedas, tiflopedagogas, meninio ugdymo pedagogas pietauja po 4 

          valandų nuo darbo pradžios; 

 49.2. auklėtojų padėjėjai pietauja nuo 13.00 val. iki 14.30 val.; 

 49.3. pedagogams, virėjams suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, nepaliekant  darbo  

          vietos ir nepažeidžiant vaikų interesų. 

50. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo laiku atvykti į darbą ir laiku darbą baigti pagal grafiką. 

51. Darbuotojai, norintys pasilikti po darbo, patekti į lopšelio-darželio patalpas nedarbo metu  

         privalo gauti direktoriaus arba jį pavaduojančio asmens leidimą. 

52. Darbo laikas keičiamas tik raštu suderinus su lopšelio-darželio direktoriumi. 

53. Esant objektyvioms aplinkybėms, pertvarkant lopšelio-darželio darbo organizavimą, 

         direktorius gali keisti darbuotojų darbo sąlygas ir funkcijas. 

  

VII. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 

 

54. Lopšelio-darželio direktorius rengia darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir pateikia  

apmokėjimui vyriausiajam buhalteriui. 

55. Darbo užmokestis mokamas pervedant į jo nurodytą sąskaitą banke iki kiekvieno mėnesio 7 

         ir 22 dienos. 

56. Už darbą švenčių dienomis, už atostogas apmokama Vyriausybės įstatymais nustatyta tvarka. 

 

VIII.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI 

    
57. Darbuotojai privalo: 

57.1. formuoti pozityvų lopšelio-darželio įvaizdį; 

57.2. sąžiningai vykdyti savo pareigas pagal nustatytus reikalavimus pareigybės aprašyme; 

57.3. užtikrinti vaikų saugumą, drausmę ir tvarką lopšelyje-darželyje ir jo teritorijoje; 

57.4. tausoti inventorių. 

58. Darbuotojas negalintis laiku arba visai atvykti į darbą nedelsdamas informuoja direktorių, 

nurodo neatvykimo priežastis. 

59. Pagal įstaigos darbo specifiką, esant būtinumui, darbuotojai skiriami vaduoti bendradarbį. 

         Savavališkai darbuotojams keistis pamainomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo griežtai  

         draudžiama ir laikoma darbo drausmės pažeidimu. 

60. Darbuotojas išvykstantis už lopšelio-darželio ribų registruojasi žurnale esnčiame direktoriaus 

kabinete, kuriame nurodoma išvykimo data, laikas, išvykimo tikslas, parašas. 



61. Darbuotojų išvaizda, apranga darbe turi pasižymėti dalykišku stiliumi, būti higieniška, 

tvarkinga, patogi dirbti su vaikais. Palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis 

pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis. 

62. Darbuotojai, bendraujantys su vaikais, jų tėvais, bendruomenės nariais, visuomenės atstovais 

         privalo laikytis profesinės etikos normų, konfidencialumo, tarnybinių paslapčių. Lopšelio- 

         darželio informacija negali būti naudojama asmeninei naudai. 

63. Įtarus, kad vaikas patyrė smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą,  

         pedagogai privalo informuoti direktorių. 

64. Pedagogai privalo dalyvauti lopšelio-darželio renginiuose: posėdžiuose, susirinkimuose ir kt. 

65. Auklėtojų padėjėjai paruošia lauko žaidimų aikšteles vaikų veiklai. Aptarnaujančio personalo 

        darbuotojai tvarko jiems priskirtas teritorijas. Bendrose talkose privalo dalyvauti visi 

        darbuotojai.  

66. Keistis priemonėmis, inventoriumi galima tik suderinus su direktoriaus pavaduotoju 

        ugdymui, direktoriaus pavaduotoju ūkiui. 

67. Pasitaikančius gedimus nedelsiant registruoti „Gedimų žurnale“, informuoti direktoriaus 

         pavaduotoją ūkiui. 

68. Atvykę į lopšelį-darželį vaikai žymimi 8.30 val. Valgiaraščiai rašomi kiekvieną dieną, pagal 

         esamą vaikų skaičių, laikantis piniginės normos, skirtos vaikui.  

69. Darbuotojai maitinami pagal kiekvieną dieną pildomą žiniaraštį. Už maistą mokama 

        atskaitant iš darbuotojui priskaičiuoto atlyginimo. 

70. Maisto sandėlyje vieną kartą  ketvirtyje atliekama maisto likučių inventorizacija. 

71. Lopšelio-darželio finansinė būklė, kasinės ir faktinės išlaidos, finansinė apskaita ir  

        atskaitomybė vykdoma Apskaitos politikos nustatytomis tvarkomis, kurios patvirtintos 

        direktoriaus įsakymu. 

72. Metų pabaigoje direktoriaus įsakymu sudaryta komisija atlieka turto nurašymą, metinę   

         ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizaciją. 

73. Darbuotojai, lopšelio-darželio patalpose pastebėję pašalinius asmenis, privalo pasidomėti, 

        kokiu tikslu jie atvyko, palydėti pas administracijos vadovą.         

        Lopšelyje-darželyje draudžiama bet kokia prekyba. Vengiama nereikalingo triukšmo. 

74. Darbuotojų, ugdytinių tėvų (globėjų) skundai ir pageidavimai nagrinėjami nedelsiant. 

75. Budintis administracijos darbuotojas yra atsakingas už sklandų įstaigos darbą jo budėjimo  

        metu. 

76. Pedagogai atsako už: 

76.1. ugdytinių saugumą buvimo lopšelyje-darželyje metu; 

76.2.  nemokamo vaikų maitinimo dokumentų savalaikį pateikimą; 

76.3. vaikų lankomumo apskaitos tikslingumą. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną 

         pedagogas pateikia vaikų lankymo apskaitos tabelį bei pažymas, pateisinančias vaikų  

         nelankymą; 

76.4. grupės žaislų, knygų, kito inventoriaus apskaitą; 

77. Už  tvarką kieme, įrengimus, jų būklę, saugumą atsako direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

78. Už raštvedybos taisyklių ir kitų norminių dokumentų tvarkymą, diegimą lopšelyje-darželyje, 

        tinkamą raštvedybos organizavimą, dokumentų saugojimą archyve atsako direktoriaus  

        pavaduotojas ugdymui. 

79. Kiekvienas darbuotojas atsako už teisingą ir savalaikį duomenų pateikimą. 

80. Lopšelio-darželio darbuotojai yra tiesiogiai atsakingi už darbo vietos, patalpų ir jose esančio 

        inventoriaus naudojimą pagal paskirtį, tausojimą ir priežiūrą. Darbuotojai turi taupiai naudoti 

        vandenį, elektros energiją ir kitus materialinius lopšelio-darželio išteklius. 

81. Kiekvienas darbuotojas turi raktus nuo patalpos, kurioje dirba. Draudžiama perduoti savo 

       darbo patalpos raktus kitiems asmenims. Darbuotojai, praradę raktus, turi nedelsiant informuoti 

       direktoriaus pavaduotoją ūkiui. 

82. Lopšelio-darželio darbuotojams darbo metu draudžiama: 

82.1. vykdyti pareigybės aprašyme nenumatytas funkcijas; 



82.2. keisti darbo ir budėjimo grafikus be direktoriaus sutikimo; 

82.2. ilginti ar trumpinti intervalus tarp maitinimų ir veiklos; 

82.3. grupių pedagogams palikti vaikus be suaugusio priežiūros; 

82.4. išeiti su vaikais iš lopšelio-darželio teritorijos neturint leidimo (direktoriaus įsakymo); 

82.5. atiduoti vaikus neblaiviems asmenims ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, 

         tėvų prašymu išleisti vaikus vienus, atiduoti vaikus tėvų prašymuose dėl vaiko pasiėmimo 

         nenurodytiems asmenims; 

82.6. išeiti iš darbo neatėjus jį keičiančiam darbuotojui; 

82.7. asmeniniais klausimais kalbėti įstaigos telefonu; 

82.8. paviešinti privačią informaciją apie vaikus ar jų šeimą.  

83. Pašaliniams asmenims, darbuotojų vaikams draudžiama būti grupėse ar kitose lopšelio- 

        darželio patalpose. 

84. Įtarus, kad darbuotojas darbe yra  neblaivus, direktorius arba jį pavaduojantis asmuo 

        nušalina darbuotoją nuo darbo. Parengiamas nušalinimo nuo darbo aktas, kurį darbuotojas 

        turi pasirašyti. Jei darbuotojas nesutinka pasirašyti, sudaroma trijų asmenų komisija, kuri  

        patvirtina darbuotojo atsisakymą pasirašyti. Darbuotojas, nesutinkantis su tuo, kad yra 

        neblaivus, privalo iš medicinos įstaigos per  2 valandas  pristatyti pažymą apie blaivumo 

        įvertinimą. Nepristačius pažymos, darbuotojo elgesys vertinamas kaip šiurkštus darbo 

        drausmės pažeidimas ( LR DK 235 straipsnio 2 d. 8 p. ). 

 

IX. UGDYTINIŲ IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

 

85. Ugdytiniams, turintiems regos sutrikimų, tik pagal akių gydytojų rašytinius nurodymus  

        atliekamos regėjimo aštrumą lavinančios procedūros. Tėvai bendradarbiauja su specialistais  

        (ortoptiste, tiflopedagoge) ir jiems rekomenduojant laiku nuvesti vaikus pas akių gydytojus. 

86. Visi darbuotojai turi tikrintis sveikatą prieš įsidarbinant, o vėliau vieną kartą metuose. 

         Asmens sveikatos knygelės laikomos pas darbų saugos klausimais įgaliotą asmenį, kuris  

         atsako, kad darbuotojui būtų laiku pranešta apie tai, kad reikia pasitikrinti sveikatą.  

         Darbuotojas, laiku nepasitikrinęs sveikatos, nušalinamas nuo darbo. 

87. Darbuotojai privalo laikytis higienos reikalavimų. 

88. Privalomus sveikatos mokymus (pirmosios pagalbos teikimo,higienos) Lietuvos  

         Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja visuomenės  

         sveikatos priežiūros specialistas bendrajai priežiūrai. 

 

X.VISUOMENĖS INFORMAVIMAS, INTERESANTŲ PRIĖMIMAS, JŲ SKUNDŲ IR 

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS 

 

89. Visuomenės informavimu apie lopšelio-darželio veiklą rūpinasi lopšelio-darželio direktorius. 

Jis atsakingas už  informacijos apie lopšelio-darželio veiklą teikimą steigėjui, žiniasklaidai, 

skelbimą internetiniame tinklalapyje. 

90. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai ir kiti asmenys  priimami administracijos darbo laiku. 

91. Skundus ir prašymus registruoja direktorius ir nagrinėja įstatymų nustatyta tvarka. 

92. Pasiūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos žodžiu ar raštu tiesiogiai direktoriui gali pateikti 

kiekvienas  lopšelio-darželio bendruomenės narys.    

 

XI.  DARBUOTOJŲ SKATINIMAS 

 

93. Už gerą darbą darbuotojai gali būti skatinami: 

93.1. lopšelio-darželio direktoriaus padėka žodžiu; 

93.2. lopšelio-darželio direktoriaus padėka įsakymu; 

93.3. Švietimo ir mokslo ministerijos, Alytaus apskrities viršininko administracijos, Alytaus  

         miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo 



         skyriaus padėkos raštais ir piniginėmis premijomis. 

 

XI.  DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

 

94. Įvykus darbo drausmės pažeidimui, direktorius turi paimti prasižengusio darbuotojo  

         pasiaiškinimą arba surašyti pažeidimo aktą. 

95. Už darbo drausmės pažeidimus, tai yra pavestą darbuotojui pareigų neatlikimą arba 

         netinkamą atlikimą dėl jo kaltės, skiriamos nuobaudos: 

95.1. pastaba; 

95.2. papeikimas; 

95.3. atleidimas iš darbo.  

96. Drausminės nuobaudos skiriamos direktoriaus įsakymu. 

97. Drausminė nuobauda pranešama darbuotojui pasirašytinai. 

98. Lopšelio-darželio darbuotojams, kurie pažeis šias darbo taisykles, bus taikomos drausminės  

         ir materialinės atsakomybės priemonės įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 


