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balandiio 6 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kolektyvine sutartis yra ra5ytinis susitarimas tarp PaneveZio r. Naujamiesdio
gimnazijos darbuotojq, kuriuos atstovauja Lietuvos Svietimo darbuotojq profesines sqiungos
PaneveZio r. Naujamiesdio gimnazijos profesines organizacijos pirmininkas ir PaneveZio r.
Naujamiesdio gimnazija" kuriai atstovauja direktorius (toliau - Salys).

2.

Sutarties s4vokos:

Darbdalys - PaneveZio r. Naujamiesdio gimnazija;
Darbuotojas - fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutarti

uZ atlyginim4 PaneveZio r.

Nauj amiesdio gimnazij oj e;

Darbuotoj q atstovai - gimnazij os profesine organizacij a;
Kontaktin6s valandos - laikas, per kuri mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas tiesiogiai
dirba su mokiniais (pamokos, pratybos, Darbdavio nuoZitira skiriamos valandos, neformalaus
ugdymo valandos - pamokos neformaliojo Svietimo istaigoje);
Papildomos valandos - laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruo5imas
pamokoms, vadovavimas grupei, projektq rengimas ir dalyvavimas projektq veikloje, metodine
veikla, mokymo medZiagos rengimas, mokyklos veiklos isivertinimas, brandos, baigiaffr+jq
kvalifikacijos egzaminq ir mokiniq fagrindinio ugdymo pasiekimq vertinimas ir administravimas,
informaciniq, komunikaciniq technologijq idiegimo koordinavimas, mokomosios dirbtuves,
laboratorijos, renginiq organizavimas, moksleiviq rengimas konkursams, olimpiadoms, varZyboms,
dalyvavimas juose ir kiti darbai).
Informavimas / derinimas ra5tu - tai yra ra5tas, dokumentas, kuris teikiamas ra5ytine,
spausdintine arba elektronine forma (elekhoninis lai5kas, prane5imas elektroniniame dienyne).
3. Sutarties dalykas - darbo organizavimas, darbo apmokejimo, darbq saugos, darbo ir
poilsio laiko bei kitq socialiniq ir ekonominiq selygq nustatymas.
4. Sutarties tikslas - nustatSrti darbo, profesines, socialines ir ekonomines s4lygas bei
garantijas, kurios nera istatyrnq, kitr+ norminiq teises aktrl reglamentuotos, kurios jiems
neprie5tarauja ir gerina darbuotojq padeti, darbo apmokejimo, kitas socialines bei ekonomines
sAlygas.

5. Kolektyvine sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau
LR
DK)
ir taikoma atsiZvelgiant i kitus Lietuvos Respublikos teises ir poistatyminius teises aktus.
6. Si t otettyvine sutartis taikoma PaneveZio r. Nauj.amiesdio gimnazijos profesines
oryanizacijos nariams
7. Svietimo darbuotojai gali dalyvauti Sakos ar teritoriniame dtreike nenutraukg Sios
kolektyvines sutarties. Apie streik4 Darbdavys ispejamas LR DK numat5rta tvarka.
II. DARBO SUTAREIU SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

8. Darbuotojai priimami i darb4 ir atleidZiami

laikantis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso straipsniq nuostatq. Darbo sutarties s4lygos gali bffi keidiamos ir papildomos tik abiejq
Saliq (darbuotojo ir darbdavio) ra5ytiniu sutikimu ar susitarimu,
9. Darbdavys, prieS priimdamas i darb4 naujus darbuotojus, atsiZvelgdamas i tos padios
specialybes kitq molqrtojq ir pagalbos mokiniui specialistq darbo kr[vius, isipareigoja informuoti
profesing organizacij4 apie biisimo darbuotojo darbo s4lygas, t.y. darbo funkcijas, darbo kr[vi,
apmokejimo sqlygas.
10. Pokalbyje su pretendentais i laisv4 mo$rtojo pareigybg gali dalyvauti PaneveZio rajono

Naujamiesdio gimnazijos profesines organizacijos atstovas stebetojq teisemis. Gimnazijos taryba
direktoriaus yra informuojama apie atrankos laikq ir viet4 (,,Del mokytojq priemimo ir afleidimo i5
darbo tvarkos apra5as", patvirtintas LR Svietimo ir mokslo ministro 20ll-09-15 isalqrmu Nr.V1680).

informuoja gimnazijos darbuotojus apie atsirandandias laisvas darbo
vietas. Sudaryti s4lygas pedagoginiams darbuotojams, taip pat ir kitiems darbuotojams, esant jq
pageidavimui, pirmumo teise uiimti laisvas darbo vietas.
12. Reorganizuojant gimnazij4@rijungimo, sujungimo biidu), prie5 reorganizacrj1turetas
darbo kriivis ar lygiavertes pareigos uZtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nuostatomis.
13. Vykstant gimnazijos reorgatizacijos proceduroms, i reorganizacijos darbo grupg
(komisij4) itraukiamas profesines organizacijos atstovas. Jam tarpininkaujant derinami darbdavio ir
darbuotojq interesai.
14. Darbo sutartys negali buti terminuotos nuolatinio pobudZio darbui.
15. Darbdavys, sudarydamas darbo sutarti, privalo pasira5ytinai supaZindinti priimam4
dirbti asmeni su jo blsimomis darbo s4lygomis, darbo tvarkos taisyklemis, koleklyvine sutartimi,
kitais galiojandiais aktais, reglamentuojandiais jo darb4. Darbuotojui pasiraiius darbo sutarti,
kolektyving sutarti, pareiginius nuostatus, jq pakeitimus irlar papildymus, darbuotojui iteikiama
patvirtinta atitinkamq dokumentq ftlarba, atitinkamai, jq pakeitimq ir I ar papildymq kopijos.
16. MaZinant darbuotojq skaidiq (pagal DK 57 str. 3 d.), direktorius patvirtina atleidZiamq
darbuotojq atrankos kriterijus ir suderina su profesine organizacija ne veliau kaip prie5 2 (du)
mdnesius. Pirmenybe buti paliktiems dirbti taikoma darbuotojams visq kitq atitinkandiq tos padios
specialybes darbuotojq atZvilgiu toje padioje darbovieteje pagal Lietuvos Respublikos Darbo
kodekso 57 straipsnio, 3 dalies 1-4 skirsniq nuostatas ir kuriems tokia teise nustat5rta kolektyvineje
sutartyje:
I 6. 1. profesines sqiungos nariams;
16.2. asmenims, kuriq Seimose nera savarankiSk4 rldarbi gaunandiq pilnamediq asmenq;
16.3. asmenims, kurie yra iSrinkti i darbuotojq atstovq, veikiandiq darbdavio lygmeniu,
valdymo organq narius.
17. Siekiant uZtikrinti kvalifikuot4 ir operatyvi4 Svietimo pagalb4, darbdavys turi siekti
gimnazijoje i5saugoti pagalbos mokiniui specialistq komandq jq darbo krtivius. Darbdavys,
siekdamas taupyti istaigos le5as, negali maZinti pagalbos mokiniui specialistq darbo krtiviq, jeigu
Svietimo pagalbos gavejq skaidius atitinka specialqji ugdymQ reglamentuojandius teises aktus.
18. Darbdavys savo iniciatyva negali atleisti i5 darbo profesines organizacijos nario be
profesines organizacijos sutikimo. Darbdavys turi pateikti vis4 biitin4 informacij4, susijusi4 su
darbuotojo atleidimu.
19. Pedagoginiq darbuotojq kasmetines veiklos vertinimas r,ykdomas dalyvaujant
profesines organizacijos atstovui, jei to pageidauja darbuotojas.
20. Darbo tvarkos taisykles, mokytojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus ar nuostatus
tvirtina, papildo ar keidia Darbdavys, suderings pasira5ytinai su profebines organizacijos atstovais.
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1. Darbdavys ra5tu

III. DARBO UZMOKESTIS
21. Darbdavys isipareigoja moketi darbuotojams darbo uirnokesti, nustatyt4 galiojandiais
teises aktais. Tarifrkacij4 wirtina Darbdavys, suderings jg su steigeju ir profesine organtzacija
pasira5ytinai. Pedagogq bei pagalbos mokiniui specialisq darbo krtivis turi biiti nemaZejantis per
visus mokslo metus ir koreguojamas tik iSimtiniais atvejais,, apie tai prieS du menesius prane5us
darbuotojui apie pasikeisiandias darbo s4lygas ir suderinus su profesine organizacija.
22. Darbo uZmokestis darbuotojui mokamas ne rediau kaip du kartus per menesi, o jeigu
darbuotojas praSo, kart4 per menesi. Bet kuriuo atveju uZ darb4 per kalendorini menesi negali biiti
atsiskaitoma veliau negu per de5imt darbo dienq nuo jo pabaigos, jeigu darbo teises nonnos ar
darbo sutartis nenustato kitaip (DK 146 str.).

Darbdavys isipareigoja derinti darbuotojq tarifiniq aflygiq koeficientq nustatymq
pareigines algos kintamosios dalies, papildomq valandq tarifikavim4 ir kitus sprendimus tokia
tvarka:
23.l.parengt4 sprendimo ar dokumento projekt4 darbdavys pateikia derinti profesinei
organizacijai;
23.2. profesine organizacija tui per 10 (desimt) darbo dienq apsvarstyti projekte ir pateikti
darbdaviui atsak5rm4;
23.3. dokumento projekt4 profesine oryantzacija svarsto komiteto posedyje arba
profs4jungos susirinkime:
23.3.1. profesine organizacija, esant bDtinybei, gali pra5yti Darbdavio papildomos
informacijos, iskaitant ir informacij4 apie finansing Darbdavio padetf;
priimant sprendimus nei5vengiamas darbuotojq grupes atlyginimq
23.3.2.
maZinimas ir profesine organizacija tam pilaria, Darbdavys supaZindina darbuotojus
darbo u-frnokesdio
su naujomis darbo apmokejimo s4lygomis, iskaitant
sumaZejimq ne veliau kaip prie5 du menesius;
profesine organizacija nepritaria Darbdavio siiilymams, inicijuojarnos
23.3.3.
kolektyvines derybos, kurios vykdomos vadovaujantis galiojandiais teises aktais.
24. Darbuotojas (mokytojas irlar pagalbos mokiniui specialistas), dirbantis gimnazijoje, yra
skiriamas vaduoti kito mokytojo pamokas irlar pratybas 'darbdavio ir pavaduojandio mokytojo
ra5ti5ku sutikimu. Susitarimas del papildomo darbo iforminamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 35 straipsnio nuostatomis.
25. Darbdavys organizuoja molqrtojq paveZejim4 pas mokini, jei jam (mokiniui) skinas namq
mokymas.
26. Darbuotojams uZ dirbtas papildomas darbo valandas darbdavys sumoka arba kompensuoja
atitinkamo darbuotojo
laisvomis dienomis mokiniq atostogq metu tik ra5ytiniu darbdavio
susitarimu. Papildomo darbo atlikimas turi bfiti iformintas direktoriaus isakymu, kuriame aptariama
darbo apimtis, darbo atlikimo terminas ir apmokejimas uZ darbq (h.23 punkta).
27.U?gerq pareigq vykdym% nepriekai5ting4darbq taip pat uZ pasiektus darbo rezultatus
Darbdavys gali skirti darbuotojams premijas, priemokas ar kitus paskatinimus, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio nuostatomis ir gimnazijos darbo tvarkos
taisyklemis (LR Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo 2017 m. sausio 17
d. istatymo 12,14 str.)
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IV. DARBO IR POILSIO ORGANIZAVIMAS
28. Darbdavys isipareigoja sudaromus pamokq, egzaminq organizavimo tvarkaraSdius, darbo
grafikus, darbo tvark4 poilsio ir Svendiq dienomis, mokiniq atostogq metu bei kompensavimo ui
Siuos darbus tvark4 suderinti su profesine organizacija ne veliau kaip likus 2 (dviem) savaitems iki
jq paskelbimo. Suderinimui skiriama ne daugiau kaip 7 (septynios) dienos. Visi pamokq, egzaminq
organizavimo tvarkara5diai, darbo grafikai, darbo tvarka poilsio ii Svendiq dienomis, mokiniq
atostogq metu bei kompensavimo uZ juos tvarka yra skelbiama mokytojq kambario informaciniame
stende ir elektroniniame dienyne.
29. Likus ne maZiau kaip savaitei iki mokytojq tarybos posedZio Darbdavys isipareigoja
informuoti darbuotoj us, pateikiant j iems susipaZinti darbotvarkg.
30. Mokslo metq pradiioje, rugsejo pirmqiq savaitg, mokytojq tarybos posedZio metu
Darbdavys informuoja darbuotojus apie neformaliojo vaikq Svietimo valandq paskirstym4 mokslo
metams.

tis

dienas iki kasmetiniq atostogq pradZios raStu
informuoja darbuotojus apie jiems planuojam4 darbo krrlvi kitais mokslo metais.
32. Darbdavys privalo vykstantiems I tarnybines komandiruotes apmoketi komandiruotes
i5laidas pagal LR Vyriausybes nustatyt4 tvark4. Mokytojai, vykstantys su mokiniais i dalykt+
olimpiadas, varlybas, konkursus ir pan., veZami gimnazij os tansportu.

31. Darbdavys ne veliau kaip prie5

33. Esant prastovoms ne del darbuotojo kaltes, kai pamokos nevyksta del Saldio, karantino ar
epidemijos paskelbimo atveju, mokamas tos (tq) dienos (-q) darbuotojo darbo uZmokestis pagal
patvirtint4 tarifikacij4 atsiZvelgiant i darbo laiko apskaitos ZiniaraSti.
34. Mokiniq atostogq metu negali btrti forminama darbuotojq prastova.
35. Darbuotojas (mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas) per mokiniq atostogas, kai
nevyksta pamokos d6l Saldio, karantino ar kitu atveju, gali pasirinkti darbo formas, 1aik4, metodus,
viet4 ir ditUti atsiZvelgdamas darbo kr[vi, jeigu nera patvirtinto darbo plano. Pasirinkimas

i

derinamas su Darbdaviu.
36. Jei darbuotojas (mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas) ketina organizuoti pamok4 ar
neformalaus ugdymo uZsiemim4 ne mokykloje, jis derina su Darbdaviu (vadovu): teikia pra5ym4,
nurodydamas pamokos/uZsiemimo laikq" viet4 ir vykstandiq mokiniq sqraS4,
:7. Uotytoiai valandas, skirtas pasiruo5imui pamokoms, mokiniq darbq taisymui ar valandas
uZ sutartus konkredius darbus, gali dirbti jiems priimtinu bodu ir priimtinoje vietoje ra5tu suderinq
su Darbdaviu.

38. Darbdavys isipareigoja darbuotojams skirti proporcingai dirbtam laikui papildomq poilsio
dienq mokiniq atostogq metu uZ darbus, nesusijusius su tiesioginemis darbuotojo pareigomis:
proji<tq parai5kq, uturtAt+ ruo5im4, vadovavim4 tevq klubui, budejim4 popamokiniuose
i.ngitri ro.., pasiruoSim4 gimnazijos bendruomenes renginiams ir pan., dOl kuriq buvo susitarta su
darbdaviu. Papildomi darbai frksuojami formoje, suderintojd su Darbdaviu.
39. Darbo grafikas ir kr[vis (pamokq tvarkaraStis) gali biiti koreguojamas esant darbuotojo
pra5ymui. pra5ymas turi buti pateikiamas Darbdaviui ne veliau kaip likus I (vienam) menesiui iki
mokslo meq pradZios. Svarbiomis aplinkybemis, kurioms esant yra koreguojamas darbuotojo
grafikas ir kruvis, gali buti pripaZistamos Sios:
auginantiems ikimokyklinio amiiaus vaik4 (-us) Seimoje;
priZifirintiems neigalqii asmeni Seimoje;
einantiems visuomenines pareigas;
turintiems nepiln4 darbo
kitos aplinkybes (metodine veikl4 studijos ir pan.)
40. Darbdavys uZtikrina gimnazij oj e informacij os vie5umq:

hui;

del kvalifikacijos kelimo;
- del mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos;
- del darbdavio priimamq nutarimq;
- del gimnazijos pletros organizavimo;
- del priedq i5mokejimo tvarkos.

-

V. DARBUOTOJU KVALIFIKACIJOS

KELIMAS

41. Darbdavys sudaro s4lygas darbuotojams ne maiiau kaip 5 (penkias) dienas per metus darbo
metu kvalifrkacijai kelti, t.y- dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, studijq
sesijose, tobuliniis ir siekti aukstesnes kvalifikacines kategorijos. Kralifikryijos tobulinimo kursq,

seminarq programa apmokama pagal gimnazijos galimybes i5 biudZeto tam skirtq le5q.
Apmokejimo tvark4, suderint4 su profesine organizacija" tvirtina Darbdavys.
42. Jei i kvalifftacijos tobulinimo kr.usus ar seminar4 siundia darbdavys (ra5tu), o
kvalifikacijos tobulinimo kursai ar seminarai vyksta po pamokq, tai ui tq kvalifftacijos renginyje
btrt4 laik4 mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui suteikiamas apmokamas proporcingai
laisvas laikas mokittiq atostogrl metu. Jei kvalifikacijos tobulinimo kursai ar seminarai vyksta
savaitgali, bet ne trumpiau kaip 1 dien4, rnokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui mokiniq
atostogq metu suteikiamos dvi laisvos dienos.
prie5 3 (tris)
43-. barbuotojas, pageidaujantis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose,
darbo dienas pateikia piasym4 darbdaviui. Dokumentus, patvirtinandius dartuotojo (mo$rtojo ir
pagalbos mokiniui specialisto) islaidas kvalifftacijos tobulinimui, darbuotojas pateikia buhalterei
po seminaro per 5 darbo dienas.

44. Mokytojq kvalifikacijos kelimas organizuojamas pagal Mokytojq ir pagalbos mokiniui
speciali stq (i5skynrs psichologus) atestacij os nuostatus.

vr. pAMoKu ocDoMoJo pRocEso) STEBEJIMO IRYERTINIMO TVARKA
45. Ugdymo (si) proces4 stebi ir vertina darbdavio atstovai arba pedagoginiai darbuotojai
(metodines grupes pirmininkas, auk5tesng kvalifikacing kategorij4 turintis to paties dalyko
mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas) pagal suderint4 grafik4.
46. Stebejimas ir vertinimas ne pagal grafik4 vykdomas: i5 anksto susitarus su pamok4
vedandiu mokytoju, esant ra5ti5kiems mokinie tevq, mokiniq ar darbuotojq skundams arba kritiniais
atvejais, su kuriais gali susipaZinti profesine organizacija. Kai skundas del pamokos, renginio
(mokiniq drausm6, mo$rtojo darbo kokybe, konfliktine situacija ir pan.) teikiamas Lofiiu ir
neplanuotai, gimnazijos vadovai turi teisg uZeiti i skunde nurodyto mokytojo pamok4 susidariusiai
situacijai suvaldyi ir stebeti organizuojam4 ugdymo proces4. Del tolimesnio ugdymo proceso
stebejimo darbdavys derina su darbuotoju.
47. Planinis ugdymo stebejimas ir vertinimas turi biiti skelbiamas menesio veiklos plane ar
ugdymo prieZilros metq plane.
48. Prie5 pamok4 stebetojai su darbuotoju (molqrtoju ir pagalbos mokiniui specialistu) turi
aptarti stebimos pamokos temq plan% tikslus, uZdavinius, mokiniq vertinimo kriterijus ir kitus
svarbius ugdymo procesui klausimus.
49. Stebetojai turi tik stebeti ugdomojo proceso eigq jie negali btiti ugdomojo proceso
dalyviais.
50. Stebetojai negali paZeisti mo$rtojo ir pagalbos mokiniui specialisto orumo, etikos, turi
stengtis sumaZinti stebejimo proceso mokiniams ir mo$rtojui ar pagalbos mokiniui specialistui
sukeliam4 itampa.
51. Po stebetos pamokos stebetojai ir mo$rtojas ar pagalbos mokiniui specialistas kartu
aptaria stebet4 pamok4. Molgrtojas ar pagalbos mokiniui specialistas turi teisg LodLlt ar raitu
pareiklti savo nuomong del pamokos vertinimo. Jei bfltina, mokyojas su stebetojais ir vertintojais
kartu pasira5o pamokos stebejimo protokol4 (atestacijos, iSores vertinimo ar kit4), kuriame ira5oma
molgrtojo nuomone del vertinimo.

YII. DARBUOTOJU SOCIALII{ES GARANTIJOS
52. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams skiriamos ne trumpesnes kaip 40 darbo
dienq kasmetines atostogos. Administacija, atsiZvelgdama i darbuotojq pageidavimus ir suderinusi
su profesine organizacija, parengia atostogq grafik4 ir viesai paskelbia iki geguZes I d.
53. Kasmetines atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodekso 126-129 straipsniq nuostatomis. Atostoginiai mokami pagal Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 130 straipsnio nuostatas.
54. Tikslines, pailgintos, papildomos atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 131-138 straipsniq nuostatomis.
55. Darbdavys isipareigoja netukdyti ir sudaryti s4lygas darbo metu leisti vykti darbuotojams i
jos padaliniq organizuojamus kultErinius Sventinius renginius Svietimo
Savivaldybes
darbuotojams ir uZ tai moketi jiems vidutini darbo uZmokesti.
56. Darbdavys gali skirti papildomas iSmokas darbuotojams jq Seimos nariq nelaimes atveju
(laidotuviq, vagystds, apiplesimo, avarijos, stichines nelaimes) darbo uZmokesdio fondo ribose,
pateikus darbuotojui pra5ym4 ir patvirtinanti dokument4. Mirus darbuotojo Seimos nariui (v)'rui,
Zmonai, tevams, vaikams) jam i5mokama 1 vidutinio atlyginimo dydZio pa5alpa, esant finansinems
galimybems.
57. Salys susitaria, kad gindai, kilg tarp gimnazijos vadovq ir darbuotojq (profesines s4jungos
narirl), sprendZiami dalyvaujant Sios profesines s4jungos atstovui. Prireikus derybose dalyvauja
miesto ar rajono Svietimo profesines s4jungos ar Lietuvos Svietimo darbuotojq profesines

ir

sqjungos atstovai, teisininkai.

VIII. PROF'ESINES ORGANIZACIJOS VEIKLA
58. Profesines organizacijos, gindamos darbuotojq darbo, profesines, ekonomines ir socialines
teises bei interesus, vadovaujasi profesiniq seiungq veikl4 reglamentuojandiais istatymais, LR darbo

kodeksu, gimnazijos kolektyvine sutartimi.
59. Darbdavys sudaro s4lygas veikti profesinei organizacijai gimnazijoje suteikdamas teisg
naudotis nemokamai patalpomis profesines s4jungos darbui, leidZiama naudotis paSto, telefono,
intemeto rySiais, spausdinimo, kopijavimo aparatais pagal patvirtintus limitus, skelbimq lentomis
administracij os patalpose.
60. Darbdavys isipareigoja netrukdyti ir sudaryti sqlygas profesines organizacijos nariams
darbo metu dalyvauti rajono, apskrities ar Salies profesines sqiungos organizuojamuose
susitikimuose, susirinkimuose bei renginiuose.
61. Vykstant profesiniq s4iungr+ organizuojamiems seminarams, konferencijoms, profs4iungos
pirmininkas arba kiti profsqjulgos nariai, sudering su darbdaviu, atleidZiami nuo darbo, mokant jq
vidutini darbo uZmokesti, jei iSvyksta ne daugiau kaip 5 (penkioms) dienoms per ketvirti,
netrukdant ugdymo procesui.
62. Gimnazijoje veikiandios profesines organizacijos ienkamq organq nariai atleidZiami nuo
darbo 8 (a5tuonioms) dienoms per metus (profesines s4jungos pirmininkas atleidZiamas l0
(desimdiai) dienq kvalifikacijai kelti, dalyvauti profesines sqiungos renginiuose, akcijose mokant uZ
Sias dienas vidutini atlyginim4 $agal profesiniq organizacijq istatymo 13 straipsni).
63. Darbdavys, prieS skirdamas drausming nuobaud4 profesines organizacijos nariui, privalo
informuoti profesing organizacij4 'pateikti visus drausmines nuobaudos skyrimo pagristum4
patvirtinandius dokumentus, taip pat irodymus, jog profesines organizacijos narys buvo tinkamai
informuotas apie darbo drausmes paZeidimq uZ kud ketinama skirti drausming nuobaud4 ir kad
profesines organizacijos nariui buvo leista pateikti ra5ytinius paai5kinimus del darbo drausmes
paieidimo. Profesine organizacija turi teisg dalyvauti tiriant drausmines nuobaudos skyrimo
pagristumX iskaitant ir drausmines nuobaudos parinkim4.

rx. DARBUOTOJU SAUGA
64.Darbdavys sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas,
numatlrtas LR DK bei kituose teises aktuose.
65. Darbuotojai privalo laikytis LR DK ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq darbuotojq saug4

ir sveikat4.
66. Darbuotojai privalo informuoti Darbdavi apie gautas savo ir mokiniq taumas darbo metu.
67. Profesine organizacija isipareigoja visuomeniniais pagrindais kontroliuoti darbq saugos
bukle ir darbo sqlygas.
68. Darbuotojas turi teisg pasitikrinti sveikat4 darbo metu, uZ 5i laika mokant vidutini darbo
uZmokesti. Sveikatos patikrinimo iSlaidas, higienos bei pirmos pagalbos kursq i5laidas apmoka
Darbdavys. [vykus nelaimingam atsitikimui Darbdavys sudaro ivykio tyrimo komisij4, informuoja
profesing organizacij4 ir i Siq komisij4 itaukiami profesines organizacijos atstovai.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMAS
69. Si kolektyvine sutartis isigalioja nuo pasira5ymo dienos ir galioja iki tol, kol nepasira5oma
nauja kolektyvine sutartis. Salis apie savo norQ keisti kolektyving sutarti kit4 Sali informuoja ra5tu
ne veliau kaip prie5 menesi.
70. Kolektyvines sutarties vykdymo kontrolei Salys prioritetiniais pagrindais (po 4 atstovus)
sudaro Kolektyvines sutarties prieZiiiros komisij 4.
71. Komisij aapie sutarties vykdymq atsiskaito visuotiniame mokyklos darbuotojq susirinkime

birZelio menesf.
72. Kolektyvine sutartis gali buti keidiama tik profesines organizacijos ir gimnazijos

direktoriaus susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai iforminarrd kaip jos priedai.
Kolektyvines sutarties pakeitimai ir papildymai tvirtinanf visuotiniame gimnazijos susidnkime,
kuriame atsiskaitoma apie kolektyvines sutarties vykdyme.
73. Jei keidiama daugiau nei puse kolektyvinds sutarties punkt% sutarties rengimas, svarstymas
ir tvirtinimas daromi LR DK numat5rta tvarka.
74. Prie5 nutraukiant sutart[, Salis, norinti j4 nutraukti, privalo ispeti kit4 Sali ne veliau kaip
prie5 tris menesius. Kolekfyving sutarti
po 6 men. nuo jos
ali+.
isigaliojimo. Si sutartis sudaroma 2

draudii
egzemplioriai
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