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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kolektyvine sutartis yra raSytinis susitarimas tarp Joni5kio ,,Saules" pagrindines
mokyklos profesinds sqiungos (toliau - profesine sqjunga), kuriq atstovauja pirmininkas bei
Joni5kio ,,Saulds" pagrindines mokyklos (toliau - mokykla), kuri4 atstovauja direktorius (toliau -
Salys).

2. Sutarties s4vokos:
- Darbdavys - Joni5kio ,,Saules" pagrindine mokykla, Livonijos g. 6, JoniSkis,

darbdavio igaliotas atstovas - mokyklos direktorius.
- Darbuotoias - profesinis sqiungos narys, isipareigojgs atlygintinai pagal darbo

sutarti dirbti Darbdaviui ir turintis visas profesines s4jungos nario teises ir pareigas.
- Profesinis sqiungos nariry atstovai - darbdavio lygmeniu veikianti profesine

s4junga.
- Kontaktin4s valandos - laikas, per kuri pedagoginis darbuotojas tiesiogiai dirba su

mokiniais.
- Nekontaktinis valandos laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais,

mokiniq tevai s (globej ais), darbuotoj ai s, socialiniai s partneriais.
- Sutarties tikslas - nustatyti darbo, prol'esines, socialines ir ekonomines s4lygas bei

garantijas, kurios nera istatymq, kitq norminiq teises aktq reglamentuotos, kurioJ jiems
neprie5tarauja ir gerina profesines sqjungos nariq padeti, darbo apmokejimo, kitas socialines bei
ekonomines s4lygas.

- Sutarties dalykas - darbo organizavimas, darbo apmokejimo, darbo saugos, darbo ir
poilsio laiko bei kitq socialiniq ir ekonominiq s?lygrl nustatymas ir gerinimas.

3. Kolektyvine sutartis sudaryta ir bus taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teises aktais.

4. 5i XoteLtyvind sutartis taikoma
Darbuotojams).

mokltklos profesinds sqiungos narioms (toliau -
5' Darbuotojai, kuiiems taikoma Kolektyvind sutartis, supaZindinami su jos tekstu

pasira5ytinai. Popierinis jos egzempliorius yra visiems prieinamoje vietoje.
6. Darbdavio lygmeniu veikianti profesine s4junga gali dalyvauti Sakos ar teritoriniame

streike nenutraukusi Sios kolektyvines sutarties. Apie streik4 Darbdavys ispejamas istatymq
numatyta tvarka.

7. Darbdavys isipareigoja informavim4 ir konsultavim4 vykdyti su profesine sqjunga.
8. Darbdavys isipareigoja vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq

apra5ymus ir kitus lokalinius teises aktus, kurie turi itakos profesines s4jungoi'nariq AarUo,
ekonominei ar socialinei padediai, derinti su profesine s4junga.

9 Salys sursitaiia, kad gindai, t itg tarp iarbdavio ir darbuotojq, sprendZiami
dalyvaujant Sios profesines sqjungos atstovui. Profesine s4junga i gindo ,pr.ndi*4 gali kviesti
miesto " Svietimo profesines sqjungos ar Lietuvos Svieiimo profesines sEjungoJ atstovus,
teisininkus. ekspertus.

II SKYRIUS
DARBO SUTARdII] SUDARYMAS, V'T/KDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10' Darbuotojai priimami i darb4 ir atleitlZiami vadovaujantis istatymq reikalavimq.



Darbo sutarties s4lygos gali blti keidiamos ir papildomos tik abiejq Saliq ra5ytiniu susitarimu.
Tuo atve-iu, kai tarp darbo teises aktq nuostatq yra prie5taravimq, taikoma nuostata, kuri yra
naudingesne darbuotoj ui.

11. Darbdavys, prie5 priimdamas i darb4 naujus darbuotojus, privalo atsiZvelgti i tos
padios specialybes kitq darbuotojq darbo krDvius, informuoti prof"rirg sqjungq apie busimo
darbuotojo darbo s4lygas, t. y. darbo funkcijas, darbo krlvi, darbo apmoke3imoi4lygas ir gauti
profesines sqjungos sutikim4 del naujo darbuotojo priemimo.

121. f]sant naujq specialistq ikiui, Darbdavys gali priimti naujus darbuotojus,
nemaZindamas esamLl specialistq darbo io ir tik po konsultacijq su profesine sqjunga.

13. Darbo pokalbyje su prete
sqjungos atstovas stebetojo teisemis.

tais dirbti pas Darbdavi turi dalyvauti ir profesines

14. Darbdavys isipareigoja i ti prolesing sqjung4 apie fstaigoje esamas laisvas
darbo vietas. Esant laisvoms darbo vi , pirmumo teise jas uZimti suteikiama esamiems
istaigos ciarbuotoj ams. darbuotoj o raSytini sutikimu. Pirmiausia apie Sias darbo vietas darbdavys
praneSa darbuotojui, kuri numatoma atlei Jei jis nesutinka uZimti pasillytos darbo vietos, apie

ilnu dar:bo krlviu.jq prane5ama darbuotojams, dirbantiems
15. Siekiant patikrinti ar darb tinka sulygtam darbui,

tinka darbuotojui, Darbdavys su
kaip 2 menesiai.

16. Susitarimai del nekonkuravi
tiek ir jiems pasibaigus, yra laisvas pasiri
darbdavius, suderinus darbo grafikus.

17. Darbdavys motyvuotai siDl
darbuotoj ui sutikus. susitariama, kad
darbuotojui kompensacij4, kurios dydis 60

18. Darbdavys siekdamas taupyti
darbuotojq darbo krrlviq.

19. Darbdavys negali reikalauti i
sutartyje ir pareigybes apra5yme.

20. Siekiant uZtikdnti tinkam4

u sulygsta del iSbandymo

netaikc,mi, darbuotojams
ti darb4 ir darbdavi, gali

taip pat ar sulygtas darbas
termino, tadiau neilgesnio

tiek darbo santykiq metu,
vienu metu dirbti pas kelis

is sudaryti susitarimq del nekonkuravimo, o
usitarimo galiojimo laikotarpiu Darbdavys moka

darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio.
leSas, negali mokslo metq eigoje maZinti

darbuotrrjo atlikti darbq, kurie nenumatyti jo darbo

o16lanizavim4, Darbdavys gali su darbuotoju
papildomo darbo apimtis, vieta,

mokamas
funkcijos
funkcijos

sudaryti susitarim4 del papildomo darbo, kuriame nustatoma
funkcija terminas ir apmokejimas uZ papi darb4.

21. Jei papildomas darbas atl tuo padiu metu, kaip ir pagrindinis, uZ ji
visas darbo uZmokestis. Jei papildomas d atlieltamas laisvu nuo pagrindines darbo
atlikimo laiku, uZ toki darb4 mokamas v
atlikimui.

s darbo uZmokestis, koks yra nustatytas tos

22. Susitarimo del papildomo dar sudarymui, vykdymui ir nutraukimui taikomos tos
padios nuostatos kaip ir neterminuotai
sutardiai, susitarimas del papildomo darbo.

23. Apie papildomo susitarimo nu
darbo dier-rq iki nutraukimo. Nutraukiant
kai nera darbuotojo kaltds, darbuotoiui mokama i5eitine iSmoka, priklausomai nuo i5dirbto

, vadova.ujantis Darbo kodekso 57 straipsnio 9 dalies
laiko pagal susitarimq del papildomo
nuostatomis. Jei susitarimas del papild
sutartimi. darbuotojui skaidiuojama iSeiti
papildomo darbo.

rindines') darbo sutardiai. Nutrlkus pagrindinei darbo
lieka galioti ir gali tapti pagrindine darbo sutartimi.

ukimq, Darbdavys privalo ispeti darbuotoj4 prie5 l0
;itarim4 del papildomo darbo Darbdavio iniciatyva.

o darb,r nutraukiamas kartu su pagrindine darbo
i5moka ir uZ pagrindini darb4, ir uZ susitarima del

rmos tik nuolatines darbo sutartys. Tadiau tokiq
entq visq Darbdavio sudarytq darbo sutardiq.

sti i terminuot4 negali, jei neterminuota sutartis yra

sutarli negali tqstis ilgiau kaip vienerius
suejus terminui, Darbdavys privalo ispeti

24. Nuolatinio pobudZio darbui
sutardiq negali bUti daugiau kaip 20
Darbdavys neterminuotos darbo sutafties
sudaryta nuolatinio pobUdZio darbui.

25. Darbo santykiai pagal termin dartro
metus, apie terminuotos darbo sutarties ibaigim4.



darbuotoj4 ne veliau kaip prieS 15 darbo dienq.
26. Darbdavys, sudarydamas darbo sutarti, privalo supaZindinti priimam4 dirbti asmeni

su jo bDsimomis darbo s4lygomis, darbo ir vidaus tvarkos taisyklemis, kolektyvine sutartimi,
pareigybes apra5ymu, kitais lokaliniais teises aktais, reglamentuojandiais jo darbo funkcijos
atlikim4, pasiraSyti nai.

27. Darbuotojui pasiraSytinai susipaZinus sru lokaliniais teises aktais, jq pakeitimais irlar
papildymais, darbuotojui pateikiama skaitmenine Sirl dokumentq fularba, atitinkamai, jq
pakeitimq irlar papildymq kopijomis (elektroninemi s priemonemis).

28. Darbuotojo sutikimas/nesutikimas dirbti pakeistomis darbo sutarties s4lygomis ar
darbo sqlygomis turi blti i5reikStas per 10 darbo dienq.

29. Apie numatomus veiklos, jos m4sto, technologijos ar darbo organizavimo pakeitimus,
taip pat kitais b[tinumo atvejais, kai planuojama keisti darbo sutardiq s4lygas, Darbdavys privalo
surengti konsultacijas su profesine s4junga ne veliau kaip prie5 1 (vien4) menesi iki numatomq
pakeitimq.

30. MaZinant darbuotojq skaidiq, DarbdavS,s isipareigoja apie kiekvien4 konkretq atveji
informuoti profesing sqjung4 ne veliau kaip prieS 2 tidu) mOnesius.

31. Kai maZinamas darbuotojq skaidius, Darbdavys suderings su profesine sqjunga,
uZtikrinama pirmenybes teise buti paliktiems dirbti vadovaujantis Siais punktais:

3 1.1. i5rinktiems i profesines sqjungos renkamus organus;
3 1.2. profesines sqjungos nariams (darbuotojiams);
31.3. darbuotojai, kurie mokykloje buvo suZaloti arba susirgo profesine liga;
31.4. darbuotojai, kurie augina vaikus (ivaikius) iki Se5iolikos metq ar neigalq vaik4

(ivaiki) iki a5tuoniolikos metq arba priZilri Seimos narius, kuriems nustatlrtas maZesnis negu 55
procentai darbingumo lygis, arba Seimos narius, kuriems nustatytas dideliq ar vidutiniq
specialiqjq poreikiq lygis, i5skyrus darbuotojus, sulaukusius senatves pensijos amZiaus bei
igijusiems teisg i senatves pensij4, ir dirbandius ne vienoje darbovieteje;

31.5. darbuotojai, kurie turi ne maZiau kaip de5imties metqnepertraukiam4ji darbo staZ4
toje darbovieteje, i5skyrus darbuotojus, igijusius teisg i vis4 senatves pensij4 arbaj4gaunandius ir
dirbandius ne vienoj e darbovieteje;

31.6. darbuotojai, kuriems iki senatves pensijos liko ne daugiau kaip penkeri metai,
i5skyrus darbuotojus dirbandius ne vienoje darbovieteje;

31.7. darbuotojai, kuriems Darbdavys yra viLenintele darboviete;
31.8. darbuotojai, kuriq Seimose nera savaranki5kq uZdarbi gaunandiq pilnamediq

asmenq, i5skyrus darbuotojus dirbandius ne vienoje darbovieteje;
32. 31.2.-31.8. papunkdiuose nustatyta pirmenybe likti darbe taikoma tik tiems

darbuotojams, kuriq kvalifikacija nera Zemesnd uZ kitq tos padios specialybes darbuotojq,
dirbandiq pas Darbdavi, kvalifikacij4.

33. Darbo sutartis nutraukiama fspejus darbuotoj4, pries 2 menesius, o jeigu darbo
santykiai tgsiasi trumpiau negu vienus metus, - prie5 I menesi. 

-

34. [spejimo laikotarpiu darbuotojui, turi buti suteikta ne maZiau kaip 30 procentq darbo
laiko normos naujo darbo paieSkoms, kurio metu jam paliekamas jo vidutinisiarbo uZmokestis.

35. Darbdavys, pra5ydamas profesines s4jungos sutikimo atleisti darbuotojq, turi
profesinei sEjungai pateikti vis4 bltin4 informacij4, susijusi4 su darbuotojo atleidimu

III SKYRIUS
DARBO UZIUOXTSTIS

36. Darbdavys isipareigoja moketi darbo uiimokesti Lietuvos Respublikos istatymq, kitq
teises aktq, darbo apmokejimo sistemos ir darbuotojo darbo sutartyje nustatyta tvarka.

37. Darbo apmokejimo sistema ra5tu derinama su profesine- sqjunga, nustatoma
mokyklos vidaus darbo tvark-os taisykliq priede.

38. Darbuotojo darbo uZmokestis, i5reilt5tas pareigines algos pastoviosios dalies



koefi cientu, nustatomas darbo sutartyj e.

39. Darbuotojo praSymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar virSvalandinio darbo
laikas, padaugintas i5 Darbo kodekso 144 straipsnio 1-4 dalyse nustatyto atitinkamo dydZio, gali
b[ti pridedami prie kasmetiniq atostogq laiko.

40. Apie paskaidiuotas, i5moketas ir i5skaidiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko
trukmg, atskirai nurodant vir5valandiniq darbq trul.lmg, Darbdavys vien4 kart4 per menesi ra5tu
pateikia informacij4 (popierinius arba elektroninius darbo uZmokesdio atsiskaitymo lapelius)
darbuotojui.

41. UZ ger4 darbo pareigq vykdym4, nepriekai5ting4 darb4, taip pat uZ pasiektus darbo
rezultatus, Darbdavys gali skirti premijas, priemokas. Premijq ir priemokq skyrimo tvarka
nustatoma darbo apmokejimo sistemoje.

42. Darbdavys pagal galimybes apmoka keliones iSlaidas vykstant pas mokini, jei jam
skirtas namq mokymas ir kai atstumas didesnis nei 5 kilometrai arba sudaro s4lygas nuvykti ir
parvykti mokyklos transportu. Pirmenybg teikiamil eksternetiniam mokymui, pagal patvirtintq
tvark4.

IY SKYRIUS
DARBO IR POILSIO ORGANIZAVIMAS

43. Darbdavys isipareigoja sudaromus darb,c grafikus suderinti pasiraSytinai su profesine
sEjunga ne veliau kaip likus 2 savaitems iki jq paskerlbimo.

44. Darbo grafikas gali blti koreguojamas motyvuotu darbuotojo pra5ymu, kuris turi blti
pateikiamas Darbdaviui ne veliau kaip likus 10 darbo dienq iki numatomq pakeitimq. Svarbiomis
aplinkybemis, kurioms esant privalo buti koreguojamas darbuotojo, darbo grafikas pripaZistamos
Sios:

44.1. ikimokyklinio amZiaus vaiko (-q) auginimas;
44.2.krtos aplinkybes, kurias Salys atskiru sutarimu pripaZista svarbiomis.
45. Pedagogq, darbo krDvis turi b[ti stabilus ir negali btti maZinamas per visus mokslo

metus, koreguojamas gali b[ti tik i5imtiniais, atvejais apie tai raStu pries menesi prane5us
darbuotojui ir gavus ra5ti5k4 jo sutikim4.

46. Skirstant darbo krtvi privalu laikytis teisingumo, proporcingumo, tgstinumo ir
s4Ziningumo principq. Preliminarius kruvius pasiskirsto pedagogai dalyvaujant profesines
s4jungos atstovams.

47. Mokslo metq pradZioje. nustatant rnokiniq skaidiq grupese,
proporcingurno principo (apylygis skaidius grupese).

48. Naujq mokslo metq darbo grafikus Darbdavys sudaro ir suderina su
bei skelbia mokytojq kambario infbrmaciniame stende.

privalu laikytis

profesine s4junga

49' Pedagoginio darbo kruvi bei papildomo ugdymo valandas naujiems mokslo metams
tvirtina direktorius, ra5tu suderings su profesine s4junga. Pedagoginis darbo krtvis tvirtinamas
pagal galimybg laikantis Siq principq:

49. 1. taikomas klasiq perimamumas;
49'2. skirstant darbo krlvius, atsiZvelgti i darbuotojus, negaunandius papildomq pajamq

(senatves pensija, neigalumo ismokos, dirbantieji ne, vienoje darbovieteje);
49.3. esant galimybei, atsiZvelgti i mokiniq tr I ar mokiniq tevq pageidavimus.
50. Pedagogai, i5eidami atostogauti vasar4, turi btti ra5tu informuoti apie kitais mokslo

metais jiems numatom4 pagrindini fureliminarq) darbo kruvi. AtsiZvelgiant i naujas aplinkybes,
pedagogq darbo kruvis gali btti koreguojamas ne vd:liau kaip iki .ugse;o z+ o.

51. Kiekvienq metq rugsejo menesf, nustaiiius pedagoginfu valandq kruvf ateinantiems
mokslo metams, Darbdavys ir darbuotojas sutaria del darbo-sutarties pakeitimo, ira5ant ij4nustatytus etato dali konkretiems mokslo metarns ir pareigines algos pastoviosios dalies
koef,rcient4.

52. Mokslo metq pradZioje, iki rugsejo 15 d. mokyklos administracija suderina su



profesine sEjunga nefbrmalio.io ugdymo valandq paskirstymo grafik4.
53. Darbo laikas pedagoginems funkcijoms; atlikti pagal pagrinding darbo sutarti 36 val.

per savaitg, maksimalus darbo laikas 40 i,'al. ISimtinais atvejais, Darbdaviui ir darbuotojui raStu
sutarus. darbuotojas gali dirbti iki 60 val. per savait(?. Del kiekvieno atvejo sprendZiama atskirai.

54. Nepedagoginio darbuotojo, darbo laiko norma 40 val. per savaitE, maksimalus darbo
laikas per savaitg 48 val. ISimtinais atvejais, Darbdaviui ir darbuotojui raStu sutarus, darbuotojas
gali dirbti iki 60 val. per savaitg. Del kiekvieno atve.,io sprendZiama atskirai.

55. Darbdavys leidZia dirbti laisvu darbo grafiku mokiniq atostogq metu:
55.1. rudens ir pavasario atostogrl metu - po I dien4;
55.2. Ziemos atostogq metu - 2 dienas;
55.3. nurodant darbus, dirbamus didesne a.pimtimi, taip pat uZ virSvalandinf darb4 bei

darbq poilsio ir Svendiq dienomis.
56. I'askelbus epidemij4 ar del Saldio mokiniams neatejus ! mokykl4 ir kitais atvejais kai

Zenkliai sumaZeja mokiniq skaidius grupese (arba .risai nebfina mokiniq), prastova neskelbiama.
Darbuotojams, informavus administracij4, leidZianra dirbti ne mokykloje laisvu darbo grafiku.
Jiems paliekamas jq darbo uZmokestis.

57. Netiesioginiam darbui su mokiniais skirtas valandas, darbuotojams, informavus
administracil4, leidZiama dirbti ne mokykloje lais.,,u darbo grafiku. Jiems paliekamas jq darbo
uZmokestis.

58. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m, birLelio 28 d. nutarimu
Nr.496 patvirtintu Specialiq perlraukq trukmes per darbo dien4 (pamain4) ir jq nustatymo sqlygq
apraSu, darbuotojams, kurie dirba dideles protines itampos reikalaujanti darb4 privalo'bUti
suteikiamos specialiosios pertraukos. Minimali spercialiq perlraukq trukme per 8 vaiandq darbo
dien4 (pamain4) turi buti ne maZesne kaip 40 minudiq; esant kitai darbo dienos (pamainos)
trukmei, specialiq pertraukq trukme turi buti proporcinga darbo laikui.

59. Darbo laiko reZim4 nustato Darbdavys, suderings su profesine sEjunga.
60. Mokyklos administracija isipareigoja:
60'1. padeti profesines sqjungos komitetui organizuoti darbuotojq poilsi ir skirti tam dalf

le5q, jei j,.l y.a;
60.2. pagal galimybes nemokamai skirti autobus4 darbuotojq ekskursijoms;
60.3. sudaryti s4lygas darbuotojq, relaksacijrai: skirti sporto salg ir kitas patalpas laiku kai

nevyksta ugclymo procesas, pateikus ra5tiSkE praSynr4 ir paskyrus atsaking4 asmeni; 
-

50.4. darbuotojui, praSant. esant svarbioms prieZastims, suteiktiiki 2 men. nemokamq
atostogq;

60.5. mokiniq atostogq metu, darbuotojui praSant, suteikiamos kasmetines apmokamos
atostogos, .iei neuZteko kasmetiniq atostogq gydymuisi, i5vykimui i uZsieni ar kitam ypad
svarbiam atvejui per mokslo metus.

6 1 . Mokyklos profs4junga isipareigoja:
61'l' profesine sqjunga, gindamos darbuotojq darbo, profesines, ekonomines ir socialines

teises bei interesus, vadovaujasi profesiniq sEjungq velfu4 reglamentuojandiais !statymais,Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir savo istatair;;- 
'

67.2. organizuoti mokyklos darbuotojq poilsi, pagal galimybes padengiant dali iSlaidq;
61'3' nelaimes ir ligos atveju paSalpas profsEjungos nariami -oketi pagal visuotinio

susirinkimo nutarimus;
6l'4' padeti administracijai igyvendinti priemones darbuotojq socialiniams poreikiams

tenkinti;
61'5' skatinti profesiniq s4fungq narius nepihtnaudZiauti savo teisemis, bendradarbiauti suDarbdaviu, siekti bendros Darbdavio ir.ui:t.io dartruotojq geroves, nuolat tobulinti kvalifikacij4ir visomis pastangomis prisideti prie mokykios stratr:ginli iilsrq siekimo;
61'6' atstovaudama savo nariams mokykloje, klausimus, susijusius su darbo uZmokesdiu,pirmiausia sprgsti tiesioginemis derybomis taip rnokyklos administracijos ir profesines sqjungosatstovrl.



Y SKYRIUS
DARBUOTOJU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

62. Pedagogq kvalifikacines kategorijos kelimas (atestacija) organizuojamas pagal
mokyklos pedagogq kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos plan4, kuris yra derinamas su
profesine s4junga.

63. Darbdavys sudaro s4lygas darbuotojams; ne maZiau kaip 5 (penkias) dienas per metus
darbo metu tobulinti kvalifikacij4 t. y. dalyvauti kva.lifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose,
studijq sesijose, tobulintis ir siekti auk5tesnes kvalifikacines kategorijos ir apmoka i5 tam skirrq
lesq. Apmokejimo tvark4, suderings su profesine sQjunga, tvirtina Darbdavys.

64. Darbuotojas, pageidaujantis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, prie5 3
(tris) darbo dienas pateikia praSymE Darbdaviui. Do,kumentus, patvirtinandius darbuotojo i5laidas
kvalifikacij os tobulinimui, darbuotojas pateikia mol.:yklos buhalterijai.

65. Darbuotojai, turi teisg tobulinti savo kva.lifikacijq edukaciniq i5vykq metu.
66. Profesines s4iungos igaliotas atstovas dalyvauja mokyklos atestacijos komisijos

posedyje, kuriame svarstomas darbuotojo atestavimo klausimas, ir susipaZinti su visais
reikiamais dokumentais.

67. Seminarai, vykstantys uZsienio Salyse, apmokami, kai jie organizuojami tik mokyklos
mastu, o ne individualiai.

VI SKYRIUS
UGDOMOJO PROCESO STEBEJIMO IR VERTINIMO TVARKA

68. Ugdom4ji proces4 stebi ir vertina Darbdavys, Darbdavio atstovai arba pedagogai
pagal su profesine sqjunga suderint4 grafik4.

69. Stebetojai turi tik stebeti ugdomojo proceso eig4, jie negali buti ugdomojo proceso
dalyviais.

70. Stebetojai negali paZeisti darbuotojo orumo,
proceso sukeliam4 itarnp4.

71. Po stebetos veiklos stebetojai kaftu aptarria stebetE veiklE. Darbuotojas turi teisg rastu
pareikSti savo nuomong del veiklos vertinimo. Vtokytojas su stebetojais ir vertintojais karlu
pasira5o pamokos stebejimo protokol4 (atestacijos, i5ores vertinimo ui t lt4;, kuriame fra5oma
mokytojo nu,cmone del rrertinimo.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU SOCII\L INES GARANTIJOS

12. Po atostogq vaikui priZilreti darbuotojas griLta I t4 padi4 ar lygiaverlg darbo viet4
(pareigas) ne maZiau palankiomis darbo s4lygomis. paliekant t4 padi4 darbo-laiko normq, darbo
uZrnokesti ir galimybE naudotis visomis geresnemis sElygomis, iskaitant teisE i darbo uZmokesdio
padidejim4, i kurias bltq turejgs reisg, jeigu bltq dirbgs.

73' Kasmetines atostogos del Seimyniniq aplinkybiq, ilgalaikes staZuotes ar kitq svarbiq
prieZasdiq suteikiamos darbuotojui ra5tiSkai praiant, vadovaujantis Darbdavio ir piof-esines
sqiungos susitarimu.

74. Besimokantiems darbuotojams gali buti suteikiamos papildomos apmokamos
mokymosi atostogos uZ kurias mokamas darbuotojo vidutinis darbo uZmokestis:

74'l darbtotojui, suteikiamos 10 darbo die'nq mokymosi atostogos paliekant uZ jas jo
vidutini darbo uZmokestf, arba suteikiamos 20 darbo di.nq mokymosi ato*stogos, paliekant uZ jas
50 procentq jo vidutinio darbo uZmokesdio.
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74.2. darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programose,
suteikiantos iki 20 (dvideSimt) neapmokamq darbo dienq per metus mokymosi atostogos.

75. t,igos paSalp4 uZ pirm4sias 2 (dvi) katendorines nedarbinglrmo dienas 62,06 proc.
vidutinio darbo uZmokesdio moka Darbdai,ys. veliau pasalpa mokama istatymq nustatyta tvarka.
Ligai r-rZsitEsus daugiau kaip 30 (trisde5imt) dienq. esant galimybei bei ligoniui praSant,
darbuotojui skiriama vienkartine iSmoka pagal soc,ialiniq iSmokq tvark4 suderint4 su profesine
organizacija.

76. Darbuotojams suteikiamos 2 (dvi) laisvos darbo dienos j,l, jll vaikq vestuviq proga.
77. L)arbuotojams suteikiamos 3 (trys) lais',ros darbo dienos, artimqjq giminaidiq (tevai,

vaikai, sutuoktiniai, broliai, seses) mirties atveju mcrkant visq darbo uZmokestf .

78. Darbuotojams. suteikiamos iki 2 (dv:iejq) laisvq darbo dienq svainystes rySiais
susijusiq asrnenrl mirties atveju, mokant visq darbo r"rZmokesti.

79. Darbuotojams, suteikiama I (viena) laisva darbo diena 5O-medio proga,
darbo uZmokesti.

mokant vis4

80. Darbuotojams, suteikiama I (viena) darbo diena esant labai svarbiai prieZasdiai,
mokant vis4 darbo uZmokestf (vizitui pas gydytojq).

81. Darbuotojams, suteikiamos 2 (dvi) papildomos kasmetiniq atostogq dienos.
82. Darbuotojams, iSdirbusiems mokykloje 20 metq ir daugiau, ir nutraukiantiems darbo

sutarti savo pareiSkimu del svarbiq prieZasdiq (dar'buotojo liga, del kurios jis negali likti dirbti,
invalidumas, Seimos nariq slauga, daline pensija, darbo krr.rvio sumaZejimas), esant darbo
uZmokesdio fbndo ekonomijai, i5mokama nuo 2 iki 6 (5e5iq) menesiq vidutiniq atlyginimq
dydZio iSmoka, iSmokos dydi suderinus su profesine: sqjunga.

83. Darbuotojams, i5dirbusiems mokykloje 20 metq ir daugiau bei lgijusiems teisE i pilna
senatves perrsij4 ir nutraukiantiems darbo sutarti savo noru. esant darbo uZmokescio fondo
ekononri.jai, i5mokama nuo 2 iki 6 (Se5iq) menesiq vidutiniq atlyginimq dydZio iSmoka, ismokos
dydi suderinus su prof-esine s4junga.

VII SKYR:IUS
PROFESINES SAJU]{GOS VEIKLA

84. Darbdavys sudaro s4lygas veikti profbsinei sEjungai, suteikdamas teisE
nemokamai patalpomis profesines sqjungos darbui, leidZiama naudotis paSto, telefono.
ry5iais, spausdinimo, kopijavimo aparatais pagal i5 anksto Saliq suderintus limitus,
lentomis administracijos patalpose.

85. Darbdavys sudaro s4lygas darbuotojams darbo metu dalyvauti
Salies profesiniq s4jungq organizuojamuose susitikimuose, susirinkimuose
laik4 patikdamas vidutini darbuotojo darbo uZmoker;ti.

naudotis
interneto
skelbimq

rajono, apskrities ar
bei renginiuose uZ t4

86. Profesines sqjungos renkamq organll nariai atleidZiami nuo darbo 6 (SeSioms)
dienoms per metus (profesines sqiungos pirmininkas atleidZiamas 10 (desimdiai) dienq)
mokymuisi ir Svietimui, kvalifikacijai kelti, dalyvauti profesines sqjungos renginiuose,'akcijose
mokant uZ Sias dienas vidutini darbo uZmokesti.

87. Darbdavys, prieS ispedamas darbuotoj4 apie padaryt4 darbo pareigq paZeidim4.
privalo informuoti profesing sqjung4, pateikti ,u'isus daibo pu.iigq puzllai,ro' pagristum4
patvirlinandius dokumentus, taip pat irodymus, jog darbuotojas buvolinkamai informuJtas apie
darbo pareiglq paZeidim4, uz kuri ketinama ispdti ir, kad darbuotojui buvo leista pateikti
raS}'tinius paaiSkinimus del darbo pareigq paZeidimo. Profesine sqjunga iuri teisE dalyvauti tiriant
darbo pareigq paZeidim4.

IX SKYRIUS
DARBUOT'OJU SAUGA IR SVEIKATA

88' Darbdavys sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas,



numat)'tas Lietuvos Respublikos darbo kodekse bei kituose teises aktuose.
89. Darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq,

reglamentuojandiq darbuotojq saug4 ir sveikat4.
90. Aprtpina specialiais drabuZiais arba skiria medZiagas jq pasiuvimui (elektrikams,

klrikams, virejoms, laborantams ir kt.).
91. Darbuotojai privalo informuoti apie gautas savo ir mokiniq traumas darbo metu.
92. Darbuotojas turi teisg pasitikrinti sveikat4 darbo metu, uZ 5i laik4 mokamas vidutinis

darbo uZmokestis.

X SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMAS

93. Si kolektyvine sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki naujos
kolektyvines sutarties pasira5ymo dienos.

94. Kolektyvines sutarties vykdymo kontrolei Salys paritetiniais pagrindais (po 3
atstovus) sudaro Kolektyvinds sutarties prieZiDros k,cmisij 4.

95. Kolektyvines sutarties pakeitimai gali blti inicijuojami bet kurios i5 Saliq iniciatyva,
o keidiama tik bendru Saliq sutarimu. Salis apie savo noiq keisti kolektyving sutarti kitq-Sali
informuoja raStu ne veliau kaip prie5 vien4 menesi. Sutarties pakeitimai ir papildymai iforminami
kaip jos priedai.

96. Jei keidiama daugiau nei puse kolektyvines sutarties punktq, sutarties keitimui
taikoma Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustalyta kolektyviniq derybq tvarka.

97. Salis norinti vienaSali5kai nutraukti sutarti privalo ispeti t<ita Saii ne veliau kaip pries
tris mdnesius iki nutraukimo. Kolektyving sutarti draudZiama vienaSaliSkai nutraukti anksdiau
negu po 12 men. nuo kolektyvines sutarties isigaliojimo.

98. Si sutartis sudaroma dviem egr"-plio.izris, turindiais vienod4 juriding gali4.

Mokyklos direktorius

Profesines sqjungos pirmininke Rasa Vaitkiene


