PATVIRTINTA
Kauno lopSelis-darZelis,,Dobilelis"
direktoriaus
2020 m. kovo 16 d. isakvmu Nr. V-34

KAUNO LOPSELIO-DARZELIO,,DOBILELIS" NUOTOLINIO DARBO
TVARKOS APRASAS

I.SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuotolinio darbo Kauno lop5elyje-darLeIyje,,Dobilelis" tvarkos apra5as (toliau
nustato nuotolinio darbo tvark4 Kauno lopselyje

2. Nuotolinis darbas

-

-

Apra5as)

- darLelyje,,Dobilelis".

iprastas darbuotojo darbas,

kurijis gali atlikti ir pagrindineje darbovieteje,

tadiau del tam tikrq prieZasdiq atliekamas kitoje, nutolusioje nuo pagrindines darbovietes vietoje su
darbdaviu suderinta tvarka ir s4lygomis.

3. Galimybe dirbti nuotoliniu b[du gali pasinaudoti visi darbuotojai, kuriq veiklos pob[dis ir
specifika leidZia jiems priskirtas funkcijas atlikti Sia darbo organizavimo forma.
II.SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktq clarbuotojq
darbo saug4

ir

sveikatos apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus. Jeigu darbuotojui

kyla neai5kumq del vietos atitikties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas turi kreiptis i
ticsiogini vadovq.
5. Darbuotojas privalo rupintis savo paties

darbuotojo elgesio ar klaidq, sauga
naudojimu

ir

ir kitq asmenll, kurie galetq nukenteti del netinkamo

ir sveikata, taip pat tinkamu irangos ir darbo priemoniq

apsauga.

6. Darbuotojas uZtikrina ir sutinka, kad nuotolinio darbo metu jis bDtq pasiekiamas tarnybiniu

(ei

toks yra skirlas) ar asmeniniu mobiliuoju telefonu. Darbui neatlygintinai naudoja

savo

kompiLrteri, laikydamasis saugos ir asmens duomenq apsaugos istatymq reikalavimq.

7. Galimybe dirbti nuotoliniu bldu suteikiama Saliq susitarimu pagal darbuotojo
Pra5ymas del nuotolinio darbo

turi buti suderintas su lopSelio-darZelio direktoriumi.

priimamas Salims sutatus, kad
kompensuojamos.

praSym4.

Sprendimas

del nuotolinio darbo patirtos i5laidos darbuotoiui

nera

t

8. PraSyme privaloma nurodyti, (priedas

Nr. l):

8.1. nuotolinio darbo viet4 (tikslq adres4, kur bus dirbama);
8.2. telefono numeri kuriuo bus palaikomas ry5ys;

8.3. nuotolinio darbo pradZios ir pabaigos laik4 (nuotolinis darbas pradedamas ne anksdiau kaip
8.00 val. ir atitinkamai baigiamas ne vdliau kaip 17.00 val.;
8.4. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta

ir naudojamos darbo priemones atitinka butinus

saugos

ir sveikatos reikalavimus;

8.5. patvirtinti isipareigojim4 laik1.tis 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, fvykis
nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe;
8.6. pasiZadeti laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d. nutarimu

Nr. 716

patvirlintame Bendrqjq elektronines informacijos saugos reikalavimq apra5e nustatytq elektronines
informacijos saugos reikalavimq.

9. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi b[ti pasiekiamas

jo nurodytu telefonu, o praleidqs

skambudius perskambinti ne veliau kaip per vien4 valand4.
1,0. rJL

darbo nuotoliniu budu rezultatus darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui, jo nustatytu

bldu:
10.1. dirbant nuotoliniu bDdu darbuotojo dirbtas laikas lop5elio-darZelio darbo laiko apskaitos
Ziniara5tyje Zymimas taip pat kaip dirbant lop5elio-darLeho patalpose;

10.2. darbuotojui, dirbandiam nuotoliniu br"rdu, konkredias uZduotis direktorius gali pateikti
elektronine forma, siqsdamas jas

i

darbuotojo tarnybinio elektroninio paSto deZutg arba LodLiu,

fiksuotu ar judriuoju tarnybiniu, ar asmeniniu telefono ry5iu (toliau

10.3. darbuotojas,

- telefono rySys);
atlikgs jam pavestas uZduotis, nedelsdamas jas i5siundia tarnybiniu

elektroniniu pa5tu;
10.4. darbuotojas, dirbantis nuotoliniu budu, privalo nuolat
pasto deZutg

ir operatyviai atsakyti i elektroninius

tikrinti savo tarnybinio elektroninio

prane5imus bei atsiliepti

i

skambudius telefono

rySiu:

i0.5. darbuotojas, dirbantis nuotoliniu budu, uZtikrina, kad darbo nuotoliniu bldu vietoje nuolat

bltq ijungta interneto prieiga, kompiuterine technika ir telefonas.
1 l. Direktorius netvirtina darbuotojo praSymo leisti dirbti nuotoliniu bDdu, esant vienai

ar

kelioms toliau nurodytoms aplinkybems:
I

1.1 .

pageidaujam4 dirbti nuotoliniu bfldu dienE yra numatyti posedZiai, pasitarimai, susitikimai,

diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas bltinas;

11.2. darbuotojas del veiklos pobudZio
darZelio patalpose;

ir

specifikos negali atlikti priskirtq funkcijq ne lopSelio-

I 1'3' del darbo

nuotoliniu bOdu nebltq uZtikrintas tinkamas funkcijq vykdymas;
11.4' darbas nuotoliniu bldu daro neigiam4
itakq darbuotojo darbo kokybei;
I1.5. darbuotojui pateikus prasym4 panaikinti leidimQ dirbti nuotolinj
darb4;
I i '6' pasikeidia aplinkybes ir nepavyksta suderinti
darbuotojo darbo grafiko (keidiasi pamokq
tvarkara5tis, atliekarnos funkcijos it kt.);
I 1'7' nesusitariama del darbui reikalingq naudoti darbo
priernoniq, jrangos aprupinimo;
I l '8' darbuotojas neuZtikrina saugiq darbo s4lygq, naudojamos

netinkamos darbo priemones:

I 1.9' darbuotojas neuZtikrina duomenq ir informacijos
saugumo;

I I .10. darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu
b[du.

l'11'

I

darbuotojas turi galio.iandiq darbo drausmds paZeidirnq, susijusiq
su tokia darbo orqanizavim'

fbrma;

12' Dirbant mokytojo nuotolini darb4, pasaliniq darbq, nesusijusiq
su ugdom4ja veikla, dirbti
grieLtai draudZiama.

13' Teisg patikrinti, ar darbuotojai, dirbantys nuotolini
darbq,laikosi Taisykliq ir susitarime prie
darbo sutarties nustatytq s4lygrl, turi direktorius ar jo paskirtas
kitas darbuotoias.

III. SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO PRIEMONES
l4"Ieigu dirbdamas nuotoliniu budu darbuotojas patiria papildomq islaidq,
susijusiq su jo darbu,
darbo priemoniq fsigijimu, isirengirnu ir naudojimu, jos privalo
bDti kompensuotos. Kompensacijos
dydj ir jos mokejimo s4lygas darbo sutarties salys nustato susitarimu.

15' Jei nuotoliniam darbui reikalingos specialios priemones, priemoniq

s4ra5as, kurias
darbuotojas privaletq tureti dirbdamas nuotoliniu budu,
tvirtinamas atskiru darZelio direktoriaus
isakvmu.

IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16' Esant tarnybinei bltinybei nuotoliniu b[du dirbantis darbuotojas
privalo ne veliau kaip per
pusantros valandos atvykti savo darbo viet4.
i

'

Darbuotojui, kuris nesilaiko aukSdiau
ivardintq nuotolinio darbo tvarkos reikalavimu.
galimybe dirbti nuotoliniu budu ribojama arba nesuteikiama.
17

l8'

{staiga turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti 5i ApraS4, bet
nustatytus reikalavimus.

jis turi atitikti

teises aktq

