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AIiVIENES R. DABIKINES VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLA

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotolinio darbo Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokykloje tvarkos apra5as
(toliau - ApraSas) nustato nuotolinio darbo tvarkq Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo
mokykloje.

2. Nuotolinis darbas - tai iprastas darbuotojo darbas, kuri jis gali atlikti ir pagrindineje
darbovieteje, tadiau del tam tikry prieZasdiq atliekamas kitoje, nutolusioje nuo pagrindines
darbovietes vietoje su darbdaviu suderinta tvarka ir s4lygomis.

3. Galimybe dirbti nuotoliniu bldu gali pasinaudoti visi darbuotojai, kuriq veiklos pobtrdis
ir specifika leidZia jiems priskirtas funkcijas atlikti Sia darbo organizavimo forma.

II SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO ORGAI\IZAVIMAS

4. Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktq
darbuotojq darbo saug4 ir sveikatos apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus. Jeigu
darbuotojui kyla neaiSkumq del vietos atitikties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas turi
kreiptis i darbuotojq saugos ir sveikatos specialist4. Darbuotojas privalo r[pintis savo paties ir kitq
asmenq, kurie galetq nukenteti del netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidq, sauga ir sveikata, taip
pat tinkamu irangos ir darbo priemoniq naudojimu ir apsauga.

5. Darbuotojas uZtikrina ir sutinka, kad nuotolinio darbo metu jis bltq pasiekiamas
tarnybiniu (ei toks yra skirtas) ar asmeniniu mobiliuoju telefonu. Darbui neatlygintinai naudoja
savo kompiuteri laikydamasis saugos ir asmens duomenq apsaugos istatymq reikalavimq

6. Galimybe dirbti nuotoliniu b[du suteikiama Saliq susitarimu pagal darbuotojo pra5ym4,
Pra5ymas del nuotolinio darbo turi buti suderintas su mokyklos direktoriumi. Sprendimas
priimamas Salims sutarus, kad del nuotolinio darbo patirtos i5laidos darbuotojui nera

7. Pra5yme privaloma nurodyti:
7.1. nuotolinio darbo viet4 (tikslq adres4, kur bus dirbama);
7 .2. telefono numeri kuriuo bus palaikomas ry5ys;
7.3. nuotolinio darbo pradZios ir pabaigos laikq (nuotolinis darbas pradedamas ne anksdiau

kaip 7.30 val. ir atitinkamai baigiamas ne veliau kaip 16.30 val.;
7.4. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemones atitinka bUtinus

saugos ir sveikatos reikalavimus;
7.5. pawirtinti isipareigojim4 laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimq darbo funkcijq

atlikimo metu, taip pat patvirtinti, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarim4
nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo funkcijq atlikimu nenusijusiomis aplinkybemis, ivykis
nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe;
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8. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi b[ti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o
praleidgs skambudius perskambinti ne veliau kaip per vien4 valand4,

9. UZ darbo nuotoliniu budu rezultatus darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui jo
nustatlrtu b[du.

10. Direktorius netvirtina darbuotojo pra5ymo leisti dirbti nuotoliniu b[du, esant vienai ar
kelioms toliau nurodytoms aplinkybems:

10.1. pageidaujam4 dirbti nuotoliniu b[du dienq yru numatyti posedZiai, pasitarimai,
susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas bUtinas;

10.2. del darbo nuotoliniu btidu neb[tq uZtikrintas tinkamas funkcijq vykdymas;
10.3. darbas nuotoliniu b[du daro neigiamE itake darbuotojo darbo kokybei;
1 0.4. darbuotoj as piktn audLiatja galimybe dirbti nuotoliniu b[du.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. UZduodiq formavimas ir atsiskaityrnas uZ jq rezultatus nesiskiria nuo darbo
nenuotoliniu b[du metu formuojamq uZduodiq ir atsiskaitymo uZ jas.

12. Esant tarnybinei biitinybei nuotoliniu bfidu dirbantis darbuotojas privalo ne veliau kaip
per pusantros valandos atvykti i savo darbo vietq.

13. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo reikalavimq, nurodytq Apra5o 5, 6,9 ir
13 punktuose, tiesioginio vadovo siulyrnu galimybe dirbti nuotoliniu bfidu ribojamaarbanuo 1 iki 3
menesiq nesuteikiama.
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