PATVIRTINTA
RokiSkioJuozoTDbelioprogimnazijos
direktoriaus20IT
m. gruodZio8 d.
Nr.
V259
isakymu

ROKISKIO Juozo TUBELIo pRocIMNAZIJos DARBUoToJU sKATINTM9
BEI PAREIGV PAZEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARbUOTOJV
ISPEJIMO DEL IVYKDYTU PAZEIDIMU, TVARKOS APRASAS
I SKYRIUS
BENDROSIOSNUOSTATOS
l' Rokiskio Juozo Tlbelio progimnazijos(toliau - Progimnazija)darbuotojqskatinimo
bei
pareigqpaZeidimofiksavimo,tyrimo ir darbuotojq
ispejimodel ivykdytq paZeidimq,tvarkosapraSas
(toliau - Apra5as)reglamentuoja,kad darbo drausmd,tai sklandausprogimnazijos
darbo garantas,
administracijosir darbuotojqsavitarpiosupratimas,kad darbo drausmeyra butina progimnazijos
kolektyvoveiklos s4lyga,tinkam4darbingatmosfer4darbuotojqkolektyve,taip pat
klaidq iSvengim4
taikantdrausminesnuobaudasatskiriemsdarbuotojams.
Apie Apras4yra informuotaRoki5kioJuozo
Tlbelio profesines4junga,
suja pasikonsultuota.
II SKYRIUS

s4voKos
2' Darbo drausmd - visuma teises normq aktq, nustatandiq darboviediq
darbo tvark4,
darbuotojo ir darbdavio tarpusavio santykius,jq teises ir pareigas ir konkretaus
darbuotojo pareigq
vykdyti teisesnormq aktq reikalavimus, o pasira5iusdarbo sutarti,
igyti LR DK numatytasteises,kartu
igyjant pareig4paklusti numatytai Progimnazijosvidaus tvarkai, teisetiemsdarbdavionurodymams.
3' Darbo drausmds paieidimas - darbiniq pareigq nevykdymasarba netinkamasjq
atlikimas
del darbuotojokaltes,taip pat darbo,saugosir sveikatosnorminiq teises
aktq, bei darbq organizavimo
ir vykdymo taisykliq, instrukcijq reikalavimqnesilaikymas.
4' Drausmin6 atsakomyb6 - viena i5 teisines atsakomybesrfiSiq, taikoma,
kai darbdavysir
darbuotojasyra susijg darbo teisiniais santykiaisir taikoma tik esantdarbo
drausmespaZeidimui (darbo
pareigqnevykdymasar netinkamas vykdymasdel darbuotojokaltes).
iq
5' Drausminds atsakomytrds s4lygos: darbuotojo konkreti neteisdta
veika (veiksmai ar
neveikimas);jos Zalingos pasekmes;prieZastinisrysys tarp to darbuotojo
neteisetosveikos ir jos
Zalingqpasekmiq;darbuotoiokalte.

III SKYRIUS
TIKSLAS
6. Apra5otikslas- nuobaudos
darbuotojams
uZ darbodrausmespaZeidimus,netinkam4pareigq
vykdym4bus teisingos,skiriamos,vadovauiantis
LietuvosRespublikoje galiojandiais
istatymais ir

teisiniais aktais, Progimnazijos vidaus tvark4 reglamentuojandiais
dokumentais (Darbo ir vidaus
tvarkostaisykles,pareigybiq apra5ymaiir pan.), veiksmingos,t. y.
atitiks auklejamqj4ir prevencing
funkciias.

IV SKYRIUS
DARBO TVARKOS IR DRAUSMESUZTXNTNIMAS
7. Darbotvarkair drausmeprogimnazijojeuZtikrinama:
7'1' sudarantorganizacines
ir ekonominess4lygasdarbuotojamsdarbuiatlikti, laikytis darbo
istatymq,darbuotojqPtgq ir sveikat4reglamentuo;uneiq
bei kitq teisesaktq reikalavimq,skatinti
darbuotoiq
ger4darb4ir sprgstiiq darbo,poilsioir socialines
problemas;
7'2' supaLindinant
pradedantidirbti darbuotoj4,sudarantdarbo sutarti, pasirasytinaisu jo
busimodarbo s4lygomis'darbo ir vidaus tvarkostaisyklemis,kitais progimnazijoje
galiojandiais
aktais,reglamentuojandiais
jo darb4,taip pat su jo darbo funkcijomis ir fitomis butinomis
darbo
sutarties
s4lygomis;
7'3'taikart drausminiopoveikio priemonesdarbuotojams,
paZeidusiems
darbo tvark4 ir
drausmg.
V SKYRIUS
DARBUOTOJVPAREIGOS
8. Darbuotojaiprivalo:
8.1. s4Ziningaidirbti;

8.2. vykdyti teisetusprogimnazijos
direktoriaus
(ar jo

igalioto asmens)(toliau - Darbdavys)
bei administracijos darbuotojq nurodymus;
8.3. vykdyti savopareigybbsapra5ymenurodytasfunkcijas;
8.4. laikytis darbo bei technolosinesdrausmds,darbuotojq saugos ir
sveikatos,higienos
norminiq aktq reikalavimq;

j am patiket4progimnazij
8.5.tausoti
osturt4.
9' Dirbti nekonkuruodamisu kolegomis, neperduoti tretiems asmenims konfidencialios
informacijos,kitq darbuotojq asmeniniqduomenq,darbe vadovautisprogimnazijos
veikiandiais,
direktoriauspatvirtintaisvidausnorminiaisdokumentais(viesaiskelbiamaprogimnazijos
interneto
svetainej
e: rvr.vtv.
t ubeIis.rokisk],je.lt ).
VI SKYRIUS
DARBUOTOJUSKATINIMO PRIEMONESIR JU ATSAKOMYBE
10' Darbuotojqskatinimui-motyvavimuiuL, gerqpareigq vykdym4, gerus darbo
rezultatus,
ilgalaikidarb4Progimnazij
oje taikomostokiospriemonds
:
10.1.padekaapdovanojant
padekos
ra5tu;
10.2.asmenine
dovana;
10.3.esantleSoms,
skiriamapiniginepremija.
10'4'Uz kaltus darbuotojoveiksmusar neveikim4darbuotojams
taikomasteisesaktuose
numatytos
poveikiopriemones.

VII SKYRIUS
DARBo DRAUSMnSp,q,ZnTDIMAIIR JU FIKSAVIMAS
I 1. siurksdiudarbopareigqpaZeidimu
galibDtilaikomas:
I 1'1' neatvykimasi dqbq vis4darbodien4ar pamain4be pateisinamos
prieZasties;
I 1'2.pasirodymasneblaiviamar apsvaigusiamnuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq
medZiagq
darbometudarbovietoje;
1l '3' atsisakymas
tikrintis sveikat4,kai tokstikrinimaspagaldarboteisesnormasprivalomas;
l1'4'priekabiavimasdel lyties ar seksualinisprieklbiavimas,diskriminaciniopob[dZio
veiksmaiar garbesir orumo paZeidimas
kitq darbuotojqar trediqjq ur-"nq atZvilgiudarbometu ar
darbovietoje;
11'5.tydiapadarl'taturtine Laladarbd,aviui
ar bandymastydiapadarytijam turtinesZalos;
I 1.6.darbometuar darbovietojepadarytanusikaltimopoZy*iq turinti veika;
11.7.kiti paZeidimai,kuriaisSiurk5diaipaleidLiamos
darbu-otojo
A*Uo pareigos.
12' Su darbuotojudarbosutartisnutraukiama
esantSiurk5diam
darbop*.igq pazeidimuiar esant
pakartotiniam
(du ir daugiau)darbopareigqtiemspatiemspaZeidimams
12 menesiq
-per paskutinius
;
(vadovaujantis
LietuvosRespubrikos
darbokodekso5g straipsniu).
13' Permenesinuo pirmopaZeidimo
paaiSkejimo
darLuotojas
apiegalimybgnutraukti
ispejamas
darbo sutarti uZ toki qati pakartotinipaZeldim4.Termino nepiatgsia
darbuotojoligu * atostogos.
Darbuotojas
turi teisgteikti savopaaiskinimus
del paZeidimq.
14' Darbosutartisnutraukiamaper mdnesinuo paai5kejimodel darbopareigqpaZeidimo,
bet ne
veliaukaip per 6 menesiusnuo paZeidimopadarymo.Terminqnepratgsia
darbuotojo'ligaar atostogos.
15. Darbdavioveiksmaigavusinformacij4apiegalim4darbopareigqpa2eidlm4:
15'1. surinktiirodymus,susijusiussu paZeidimu(darbuotojqiiiitq ur-.nq paai5kinimai,
elektronineinformacija, nuotraukosir pan.);
15'2. kreiptisidarbuotojQ,raStenurodantkokiaiskonkrediais
paZeidimais
jis kaltinamas,
ir
papra5yti
pateiktijo paaiSkinimus;
l5'3. ne veliau kaip per menesinuo paZeidimopaai5kejimo,bet ne veliau kaip per
6
menesiusnuo paZeidimopadarymopriimti sprendim4:
l5'3'l' ispeti darbuotoj4,apie galimybgnutrauktidarbosutartiuZ tok! pati pakartotini
paZeidim4;
15'3'2'nutrauktidarbosutarti,jei darbuotojas
perpaskutiniusl2 menesiqyra padargs
kit4
toki pati paZeidim4
ir.buvo ispetasapie galimybgnutrauktidarbosuiartiuZ toki
pati pakartotinipaZeidim4;
15.3.3.nutrauktidarbosutarti,jei paZeidimas
ivertinamaskaip Siurk5tus.
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l6' ApraSaskoreguojamas,
keidiamas,
pasikeitusLietuvosRespublikoslstatymams,
teisiniams
aktams,darbokodeksonuostatoms,
suderinussudarbotaryba,profs4iunga.
17' Su Siuo ApraSufio pakeitimais,papildymais)Progimnazijosdarbuotojai
supaZindinami
elektroninemis priemonemis (skelbiant ji
vie5ai Progimnazijos interneto svetaineje

ulllr.lubsl:il'akiskyiqft)

