PATVIRTINTA
Šilutės sporto mokyklos
direktorius 2018-02-08
įsakymu Nr. 1SM-50
INSTRUKCIJA Nr. 6
ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šilutės sporto mokyklos vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama –Taisyklės)
reglamentuoja Mokyklos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Mokyklos darbuotojų, mokinių,
kitų mokyklos bendruomenės narių elgesiui, kad gerėtų jų tarpusavio, taip pat Mokyklos ir
visuomenės santykiai.
1.2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
1.3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

II.

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKYKLOS
DARBUOTOJAMS
2.1.Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių
ar toksinių medžiagų.
2.2. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje
mokinių, mokyklos bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto
produktų ar gėrimų jų aptarnavimo metu.
2.3. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus,
kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
2.4. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui
esant.
2.5. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros
energiją ir kitus materialinius mokyklos išteklius.
2.6. Mokyklos elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro įranga,
kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
2.7. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis mokyklos
elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis
priemonėmis.
2.8. Bet kokie prašymai ar Mokyklos direktoriaus tvirtinami dokumentai, Mokyklos
direktoriui ar raštvedžiui privalo būti pateikti ne vėliau, kaip likus valandai iki mokyklos
administracijos darbo laiko pabaigos. Vėliau pateiktas prašymas bus laikomas gautu kitą darbo
dieną.

III.

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

3.1. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
3.2. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys
posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu mokyklai arba jos
reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
3.3. Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir
išvaizda neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis
tinkamai.
IV.
ELGESIO REIKALAVIMAI
4.1. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja mokyklą.
4.2. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera,
darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, mokiniais, mokyklos bendruomenės nariais ir
kitais asmenimis.
4.3. Darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
4.4. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą
turinio informaciją darbo vietoje.
4.5. Mokyklos darbuotojams draudžiama į darbą ateiti neblaiviems, mokyklos patalpose ir
teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas, rūkyti, keiktis ar kitaip
nepadoriai elgtis, toleruoti kitų darbuotojų tokią elgseną, leisti, kad taip elgtųsi mokiniai, būti ir / ar
dirbti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų.
4.5. Mokyklos darbuotojai pastebėję neblaivų (apsvaigusį) Mokyklos bendruomenės narį
privalo informuoti Mokyklos vadovą.
V.
DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, teisės aktų nustatyta tvarka taikoma drausminė
atsakomybė.
VI.
MOKINIŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA
6.1. Mokiniai priimami į Mokyklą ir atleidžiami iš jos vadovaujantis Šilutės rajono tarybos
patvirtintu, priėmimo į Šilutės sporto mokyklą tvarkos aprašu, mokyklos nuostatais ir neformaliojo
švietimo teikimo sutartimi.
VII. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
7.1. Mokiniai turi teisę gauti kokybišką mokymą, rinktis vieną ar kelias sporto mokymo
programas esančias mokykloje, gauti geras mokymosi sąlygas, atitinkančias higienos ir kitus
reikalavimus, naudotis mokyklos inventoriumi, įranga, dalyvauti mokyklos savivaldoje.
7.2. Mokiniai privalo stropiai ir sistemingai lankyti sporto treniruotes, laikytis sporto
režimo reikalavimų, pasitikrinti sveikatą ir pateikti pažymą apie jo sveikatos būklę, laikytis
garbingos kovos principų, laikytis mokyklos nuostatų, mokėti Lietuvos Respublikos himną, jį

atliekant stovėti ramiai. Mokiniai privalo tausoti mokyklos turtą, laiku mokėti mokestį už
mokslą.
7.3. Mokiniams draudžiama be trenerio žinios pasišalinti iš treniruočių bei varžybų vietos,
vartoti narkotines medžiagas, alkoholį, tabako gaminius, draudžiamus medikamentus, dopingą,
gadinti sportinius įrenginius bei sportinį inventorių. Už piktybiškai sugadintus sportinius
įrenginius bei inventorių materialiai atsakingi mokinio tėvai.

VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
7.1. Mokinių elgesio taisykles nusako Mokyklos nuostatai ir saugos reikalavimai mokiniams
treniruočių, varžybų ir išvykų metu (instrukcija Nr.8).
IX.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto tinklalapyje.
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