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    PRITARTA 
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VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos Dauniškio gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) –  

gimnazijos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas – apibrėžti 

bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp gimnazijos vadovų, mokytojų, 

mokinių, jų tėvų (mokinio įstatyminių atstovų) ir kitų bendruomenės narių, sukurti palankią 

gimnazijos darbuotojams darbo, mokiniams - ugdymosi aplinką, užtikrinti geresnį gimnazijos darbo 

organizavimą, racionalų darbo laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimą. Vidaus tvarkos taisyklės 

detalizuoja kai kuriuos Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų punktus. 

2. Gimnazija yra savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, kuri vykdo pagrindinio  

ugdymo antrosios dalies programą ir vidurinio ugdymo programą, neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo 

įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos priimtais norminiais aktais, Vaiko teisių konvencija, 

Utenos rajono savivaldybės priimtais dokumentais bei kitais norminiais aktais, Utenos Dauniškio 

gimnazijos nuostatais, šiomis Taisyklėmis. 

3. Gimnazijoje įdiegta elektroninė informacinė sistema susieta su el. dienynu  

TAMO, kurią sudaro moduliai: praėjimo (lankomumo) kontrolės sistema, el. atsiskaitymo 

valgykloje sistema. Šių sistemų funkcionalumui užtikrinti darbuotojai ir mokiniai privalo naudotis 

elektroniniais pažymėjimais. Elektroniniai mokinio ir darbuotojo pažymėjimai, pradėjus naudotis 

sistema, suteikiami nemokamai. Praradę pažymėjimą, įsigydami naują elektroninį pažymėjimą, 

sumoka nustatytą mokestį. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

4. Gerbti ir vykdyti šalies Konstituciją, galiojančius įstatymus, valstybės istoriją, 

simbolius, papročius, tradicijas. 

5. Ugdytis vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku 

žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje. 

6. Mokinių teisės: 

6.1. į nemokamą kokybišką ugdymą Dauniškio gimnazijoje; 

6.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį 

bendrąjį išsilavinimą; 



 
 

6.3. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

kuri atitinka higienos reikalavimus; 

6.4. gauti švietimo pagalbą: pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, 

socialinę pedagoginę, švietimo informacinę, taip pat profesinio orientavimo specialistų patarimus; 

6.5. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus; 

6.6. sulaukus 14 metų, savarankiškai apsispręsti dėl dorinio ugdymo (tikybos arba 

etikos) pamokų pasirinkimo; 

6.7. pasirinkti pasirenkamąsias mokomųjų dalykų programas ir jų modulius bei 

neformalaus švietimo užsiėmimus; 

6.8. puoselėti savo kalbą, šalies kultūrą, papročius bei tradicijas; 

6.9. ugdytis fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje; 

6.10. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys; 

6.11. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį amžių ir sveikatą; 

6.12. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

6.13. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, 

kultūrinę bei socialinę brandą; 

6.14. lavintis saviraiškos būreliuose. 

7. Mokinių pareigos: 

7.1. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis; 

7.2. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Mokinių lankomumas 

apskaitomas vadovaujantis Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių pamokų nelankymo ir netinkamo 

elgesio prevencine tvarka (priedas). 

7.3. laikytis gimnazijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, mokymo sutarties sąlygų; 

7.4. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

7.5. pagarbiai elgtis su bendraamžiais, vyresniais bei kitais gimnazijos bendruomenės 

nariais, nepažeisti jų teisių, laikytis žmonių bendravimo normų; 

7.6. tausoti bei saugoti gimnazijos turtą, patalpas, inventorių, vadovėlius. Atlyginti 

gimnazijai padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 p.).; 

7.7. talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuoti gimnazijos, kaip vietos 

kultūros židinio, renginius; 

7.8. padedant tėvams (rūpintojams), apsirūpinti individualiomis mokymosi 

priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais, sportine apranga ir kt.); 

7.9. atsakingai ir saugiai elgtis gimnazijos elektroninėje erdvėje, gerbti savo ir kitų 

privatumą ir teises; 

7.10. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

7.11. saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus; 

7.12. garbingai atstovauti gimnazijai įvairiuose renginiuose (konkursuose, varžybose, 

olimpiadose ir kt.), projektuose, mainų programose; 

7.13. vykdyti pedagogų ir gimnazijos darbuotojų reikalavimus, gimnazijos vadovybės 

ir savivaldos institucijų sprendimus. 

8. Mokiniams draudžiama: 

8.1. išeiti iš pamokos be dalyko mokytojo, klasės vadovo leidimo; 

8.2. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus; 

8.3. neštis garso įrašus, laikraščius ir kitus leidinius ar daiktus, kurie propaguoja karą, 

žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

8.4. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos 

bendruomenės narių; 

8.5. turėti ir vartoti alkoholinius bei energetinius gėrimus, narkotines bei 

psichotropines medžiagas, turėti ir rūkyti tabaką ir tabako gaminius bei elektronines cigaretes; 

8.6. į gimnaziją atsinešti ir naudoti ne mokymo procesui skirtus aštrius, degius, 

sprogius, lakius, aerozolinius, pirotechnikos daiktus ar medžiagas (degtukus, žiebtuvėlius, peilius, 

dujų balionėlius, lazerinius žibintuvėlius, šaunamuosius ginklus ir kt. ); 

8.7. pamokų metu naudotis mobiliaisiais įrenginiais, garso ar vaizdo technika be 

mokytojo leidimo; pažeidus šias taisykles, įrenginys paimamas iš mokinio ir grąžinamas mokinio 

tėvams (rūpintojams); 



 
 

8.8. gimnazijos patalpose ir teritorijoje bei nuotolinio mokymo(si) aplinkoje filmuoti 

ar fotografuoti mokinių, mokytojų ar kitų gimnazijos darbuotojų veiklą be sutikimo. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-110, 2021-11-24 

9. Mokinių skatinimas: 

9.1. klasės vadovo, mokytojo, gimnazijos vadovybės padėka, pagyrimu; 

9.2. gimnazijos padėka tėvams (rūpintojams); 

9.3. gimnazijos padėkomis raštu, Utenos rajono savivaldybės diplomais ir garbės 

raštais; 

9.4. išvykomis, nemokamomis ekskursijomis; 

9.5. asmeninėmis dovanomis ir kt. 

10. Mokinių drausminimas vykdomas vadovaujantis Utenos Dauniškio gimnazijos  

mokinių pamokų nelankymo ir netinkamo elgesio prevencine tvarka (Utenos Dauniškio gimnazijos 

vidaus tvarkos taisyklių priedas). 
 Punkto pakeitimai: 

 Nr. V-110, 2021-11-24 

10.1. klasės vadovo, mokytojo, kitų gimnazijos darbuotojų: 

10.1.1. pareikšti įspėjimai, pastabos žodžiu, pastabos raštu, pateikiama informacija 

tėvams (rūpintojams); 

10.2. Svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje: 

10.2.1. pastaba žodžiu; 

10.2.2. papeikimas raštu; 

10.2.3. perdavimas svarstyti mokytojų tarybai dėl Mokymo sutarties su gimnazija 

nutraukimo. 

10.3. Jeigu mokinys šiurkščiai pažeidžia sutarties su gimnazija sąlygas, direktoriaus 

įsakymu jam taikomas Mokymo sutarties nutraukimas arba įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje 

mokymo įstaigoje. 

 

III SKYRIUS 

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

 

11. Gimnazijos bendruomenės nariai turi atrodyti švariai ir tvarkingai. Mokiniai dėvi  

uniformą pagal nustatytą „Utenos Dauniškio gimnazijos gimnazistų uniformų dėvėjimo tvarką“, 

patvirtintą 2020 m. rugsėjo 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-75. 
 Punkto pakeitimai: 

 Nr. V-110, 2021-11-24 

12. Gimnazijos bendruomenės nariai patalpose turi būti be kepurių ir striukių,  

mokiniai sportinę aprangą gali dėvėti tik kūno kultūros arba šokio pamokų metu. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ IR IŠVYKIMO IŠ JOS TVARKA 

 

13. Į Gimnaziją mokiniai priimami vadovaujantis Asmenų priėmimo į Utenos rajono  

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu. 
 Punkto pakeitimai: 

 Nr. V-110, 2021-11-24 

14. Klasių komplektų skaičių kasmet tvirtina Utenos rajono savivaldybės taryba. 

15. Norėdamas išvykti mokytis kitur, mokinys prieš 3 darbo dienas privalo  

informuoti klasės vadovą, parašyti prašymą direktoriui, grąžinti iš gimnazijos gautas mokymo 

priemones, elektroninį mokinio pažymėjimą, atsiskaityti su biblioteka. Mokinio išvykimas 

įforminamas direktoriaus įsakymu. 
 Punkto pakeitimai: 

 Nr. V-110, 2021-11-24 

16. Mokinių priėmimas į gimnaziją ir išvykimas iš gimnazijos įforminamas  

direktoriaus įsakymu ir dviem egzemplioriais sudaroma nustatytos formos Mokymo sutartis, po 

vieną kiekvienai šaliai – gimnazijai ir mokiniui (jo tėvams(rūpintojams). 



 
 
 

V SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

17. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis bendraisiais ugdymo  

planais, higienos normomis bei kitais norminiais aktais ir dokumentais, kurie reglamentuoja 

ugdymo proceso organizavimą ir užtikrina kokybišką mokinių ugdymą. 

18. Gimnazijos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtu ugdymo 

planu. 
 Punkto pakeitimai: 

 Nr. V-110, 2021-11-24 

19. Pedagoginiams darbuotojams darbo laikas fiksuojamas darbo laiko grafike. 

20. Gimnazijoje nustatyta 5 dienų darbo savaitė.  

21. Pagrindinė mokymo forma – pamoka. Pedagoginių darbuotojų darbo valanda  

trunka 60 minučių, iš kurių 45 min. skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais pamokoje. 

  22. Pamokų ir pertraukų trukmė gali būti keičiama šventinių dienų, metodinių 

renginių, kvalifikacijos tobulinimo renginių, posėdžių dienomis, taikant netradicines ugdymo(si) 

formas, esant neatitikimams sanitarinių higieninių reikalavimų normoms (esant šaltoms 

patalpoms, epidemijai ir kt.). 

  23. Pamokų laikas: (esant karantinui ar ekstremaliai situacijai šalyje, pamokų laikas 

gali būti keičiamas) 
 Punkto pakeitimai: 

 Nr. V-110, 2021-11-24 

 

 

Pamoka Pamokos pradžia ir pabaiga 

1 8.00 - 8.45 

2 8.55 - 9.40 

3 9.50 - 10.35 

4 11.05 - 11.50 

5 12.10 - 12.55 

6 13.05 - 13.50 

7 14.00 - 14.45 

8 14.55 - 15.40 

9   15.50 - 16.35 

10   16.45 - 17.30 

 

  24. Mokslo metų trukmė, mokinių atostogos, ugdymo programų vykdymo 

bendrosios nuostatos reglamentuojamos Utenos Dauniškio gimnazijos ugdymo plane. 

  25. Mokiniams sudaroma galimybė mokytis savarankiškai, dalyvauti neformaliojo 

švietimo veikloje, projektuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose. 

  26. Darbuotojai, darbo laiku palikdami darbo vietą su darbu susijusiais tikslais, 

turi apie tai informuoti vadovybę ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Mokytojas jam skirtus 

nekontaktinius darbus gali atlikti ir ne gimnazijoje (nuotoliniu būdu). 

  27. Pamokų keitimas ir mokytojų pavadavimas: 

 27.1. mokytojui neatvykus į darbą, pirmąsias dvi dienas pamokos keičiamos pagal 

tų dienų pakoreguotą tvarkaraštį, kurį sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

  27.2. mokytojui neatvykus į darbą ilgiau nei dvi darbo dienas, direktoriaus 

įsakymu jam pavaduoti gali būti skiriamas kitas to dalyko specialistas arba kitas pedagogas; 

  27.3. patiems mokytojams keisti pamokas, vaduoti ar paleisti namo mokinius be 

gimnazijos vadovybės leidimo draudžiama ir laikoma darbo drausmės pažeidimu; 

  27.4. vaduojantis bendradarbį mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, 

sąžiningai sutvarkyti pedagoginės veiklos dokumentus. 

  28. Budėjimo gimnazijoje ir jos teritorijoje organizavimas: 

  28.1. siekiant palaikyti tvarką, bei užtikrinti mokinių saugumą, gali būti 



 
 
organizuojamas mokytojų budėjimas gimnazijoje pertraukų metu; 

  28.2. siekiant vykdyti žalingų įpročių vartojimo prevenciją, gali būti organizuojamas 

mokytojų budėjimas gimnazijos teritorijoje pertraukų metu; 

  28.3. mokytojai budi pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui paruoštą ir su 

mokytojais suderintą tvarką bei grafiką. 

 

VI SKYRIUS 

PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

  29. Organizuojant pažintinę veiklą gimnazijoje, vadovaujamasi „Utenos Dauniškio 

gimnazijos mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka“,  

patvirtinta 2017 m. spalio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-117 „Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos 

mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“. 

  30. Gimnazijos direktorius gali leisti pažintinei veiklai panaudoti ir kitas lėšas. 

  31. Siekdama pažintinės veiklos kokybės, veiksmingumo didinimo, paslaugų 

savikainos mažinimo, gimnazija gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl pažintinės veiklos  

organizavimo su neformaliojo švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis.  

 

VII SKYRIUS 

DIENYNŲ APSAUGA IR TVARKYMAS 

 

32. Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami dienynuose. 

33. Naudojimąsi elektroniniu dienynu reglamentuoja „Utenos Dauniškio gimnazijos 

elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai“, patvirtinti 2019 m. spalio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-91 „Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų patvirtinimo“. 
Punkto pakeitimai: 

 Nr. V-110, 2021-11-24 

34. Neelektroniniai dienynai yra laikomi mokytojų kambaryje jiems skirtose vietose. 

35. Išsinešti dienynus iš gimnazijos draudžiama. 

 

VIII SKYRIUS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

36. Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų 

ugdymo procese dalyvautų tik teisės aktų, Lietuvos higienos normos HN21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 773 

(suvestinė redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.) ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų sveikatos priežiūros 

įstaigose“ nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 

027-1a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. 

  37. Gimnazijoje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas iki rugsėjo 10 

d. privalo surinkti pirmų klasių mokinių sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1a) ir per savaitę 

informuoti klasės vadovus, kūno kultūros mokytojus bei pateikti rekomendacijas dėl tolesnio darbo 

su mokiniais. 

38. Mokytojai, kabinetų vadovai turi užtikrinti mokymo patalpose švarą ir vėdinimą. 

39. Mokytojai turi reikalauti, kad mokiniai sėdėtų taisyklingai, sėdėjimo vieta 

atitiktų mokinių regėjimo būklę. 

 

IX SKYRIUS 

DARBO ETIKA 

 

  40. Pedagogai įsipareigoja taikyti bendražmogiškosios bei profesinės etikos 

vertybines nuostatas ir moralaus elgesio principus vadovaudamiesi Pedagogų etikos kodeksu, 

patvirtintu   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 



 
 
V-561. 

  41. Pedagogai savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais elgesio ir veiklos 

principais: 

  41.1. pagarbos; 

  41.2. teisingumo; 

  41.3. žmogaus teisių pripažinimo; 

  41.4. atsakomybės; 

  41.5. sąžiningumo; 

  41.6. atidos ir solidarumo; 

  41.7. konfidencialumo. 

  42. Pagarbos principas. Vadovaudamasis šiuo principui pedagogas pripažįsta, kad 

bendravimas su mokiniais, jų tėvais (rūpintojai), kitais šeimos ir įstaigos bendruomenės nariais  

grindžiamas asmens orumo ir nelygstamos vertės pripažinimu bei pasitikėjimu, taip kuriant saugią, 

atvirą, savivertę ir kūrybiškumą skatinančią atmosferą. 

  43. Teisingumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu pedagogas pripažįsta 

mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, atsižvelgia į kiekvieno mokinio socialinės, kultūrinės 

aplinkos ypatumus ir yra nešališkas vertindamas kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą, 

ugdymosi poreikius, mokinių ar jų grupių dalyvavimą bendruomenės gyvenime, spręsdamas 

konfliktus. 

  44. Žmogaus teisių pripažinimo principas. Vadovaudamasis šiuo principu pedagogas 

nepažeidžia mokinio teisių ir teisėtų interesų, vadovaujasi lygiateisiškumo ir nediskriminavimo 

nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytų 

įtakos jo elgesiui profesinėje veikloje. 

  45. Atsakomybės principas. Vadovaudamasis atsakomybės principu pedagogas 

veikia kaip profesionalas, nuolat tobulina savo profesines kompetencijas, reikalingas siekiant 

kokybiškai atlikti pedagoginį darbą – ugdyti remiantis kiekvieno mokinio gebėjimais, ugdymosi 

poreikiais ir polinkiais. 

  46. Sąžiningumo principas. Vadovaudamasis sąžiningumo principu pedagogas teikia 

teisingą informaciją apie savo patirtį, profesinę padėtį ir kompetenciją, savo profesinėje veikloje 

sąžiningai naudoja išteklius, vadovaujasi švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, 

nepiktnaudžiauja nei savo padėtimi, nei mokinio (mokinių) pasitikėjimu, jų nenaudoja asmeninės 

naudos tikslais. 

  47. Atidos ir solidarumo principas. Vadovaudamasis atidos ir solidarumo principu, 

žmogiško solidarumo nuostatomis pedagogas bendrauja su mokiniais, jų tėvais (rūpintojais), kitais 

mokinio šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene siekdamas geros mokinių savijautos, savo 

empatija ir veiksmais įrodydamas suprantąs mokinio (mokinių) emocinę būseną. 

  48. Konfidencialumo principas. Vadovaujantis konfidencialumo principu, pedagogas 

įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų 

nurodytus atvejus. Taip pat įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams arba 

trečiųjų šalių interesams tenkinti. 

  49. Laikytis etikos ir elgesio normų – asmeninis pedagogo, siekiančio tinkamai ir 

kokybiškai atlikti savo pareigas, didinti profesijos prestižą ir pasitikėjimą šalies švietimo sistema, 

įsipareigojimas ir garbės reikalas, o jų pažeidimas užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pedagogų veiklą.  
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  50. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems gimnazijos bendruomenės 

nariams. 

  51. Su Taisyklėmis pasirašytinai supažindinami visi gimnazijos darbuotojai, su 

kuriais sudaryta darbo sutartis. Naujai priimti darbuotojai su Taisyklėmis, darbo saugos 

instrukcijomis, pareigybės aprašymu ir kitais gimnazijos darbo tvarką užtikrinančiais 

dokumentais supažindinami sudarant darbo sutartį, su mokiniais pasirašoma Mokinio sutartis. 

Mokiniai bei jų tėvai (rūpintojai) su Taisyklėmis supažindinami susirinkimų metu mokslo metų 

pradžioje. 



 
 
  52. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis teisės aktams, keičiantis 

gimnazijos darbo organizavimo tvarkai. 

  53. Vidaus tvarkos taisyklės suderinamos su Gimnazijos darbo taryba ir su Gimnazijos 

taryba. 

  54. Vidaus tvarkos taisyklės tvirtinamos direktoriaus įsakymu. 

  55. Patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto tinklalapyje. 

  56. Taisyklių įgyvendinimo kontrolę vykdo gimnazijos direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

___________________________________ 
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