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KAUNO SI】旺ONO DAUKANTO PROGIIⅦNAZIJA

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRASAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotolinio darbo Kauno Simono Daukanto progimnazijoje tvarkos apra5as (toliau -
Apra5as) nustato nuotolinio darbo tvark4 Kauno Simono Daukanto progimnazijoje.

2. Nuotolinis darbas - tai iprastas darbuotojo darbas, kuri jis gali atlikti ir pagrindineje

darbovieteje, tadiau del tam tikrq prieZasdiq atliekamas kitoje, nutolusioje nuo pagrindines

darbovietes vietoje su darbdaviu suderinta tvarka ir s4lylomis, 'naudojanti informacinemis
technologijomis. :' i

3. Galimybe dirbti nuotoliniu bUdu gali pasinaudoti visi darbubtojai, kuriq veiklos pobtidis
ir specifika leidZia jiems priskirtas funkcijas atlikti Sia darbo orgarizavimo forma.

IIo NUOTOLINIO DARB0 0RGANIZAVITttAS

4.Dttbuotaas privalo uを tihidi,kad jO pasirinha nuotolinio dttbo victa atiuk毎

dttbuot● Ч dttbo saugO ir sveikatos apsaugO reglamentuaanこ iu teisos aktt rcikalⅣimus.Jeigu

dttbuOtOjui kyla neattkumu dOI VietOS atitihiCS nuStatメ iemS reikalⅣ imamS,darbuOtOjaS ttri

heiptis i dirchoriaus pavaduot● l ikio reikalams.Darbuotojatt privdo mpi■ is savo patics ir ki毎

asmcn■,kuric gdёtll nukc■ di dei nctinkamO darbuOtqO ClgCSiO ar kl滅 dЧ,Sauga ir SVeiktta,taip

pattinkamu irangOS ir dttbO priemOniu naudOjimu ir apSauga・

5.Dttbuotojas tttibim ir sutinka,k灘 nuotolinio dttbo metu jis bitu pasickiamas

tarllybidu Gei tOks yra ski■ as)ar asmeni五 u mobiliuau telcおnu.Darbui nettlygintind naudda

sⅣo kompiuterild●damasis saugos ir asmcns duomew apSauttOS iStttymΨeikalⅣimЧ .

6.Gdinlybe dirbti nuotoliniu bidu suteikiama SdiЧ  SuSitarinlu pagd darbuottto pragylnl,
Prasynlas del nuOt01iniO darbO turi biti suderintas su prOgl■ lnazlJOst direktOriunli.Prasyn■ as dё l

nuotolinio darbo gali biti pateiktas bet kuriuo lnetll pcr visus lllbkslo metuso Sprendilnas priilnanlas

こalims s・alus,kad del nuotolinio dttbo pati・ os islaidos darbuotaui nera kompensu● amos.viskas

iおrrninama nuOt01iniO d″ bO S■a震」e.

7.Praζyme privaloma nurodメi:            ・'

7.1.nuotolinio darbo vietO(tikslЧ  adresl,kur bus dirbana);
7.2.teleお no numeri kuriuo bus pdaikomasり もys;  ・

7.3.nuotolinio darbo laikas iksuaainas pildant darbo laiko graikO ir dttbo l盛 ko
apSkaitOS 2iniaraSti kaS mёneSi;             ‐ど  、

7.4.patvi五nti,kad nuotolinio darbo vieta ir naud● amos dTbO priemones atitinka bitinus

saugos ir sveikatos reikalavilnus;                         ′

7.5,patvi■inti isipareigojiml ldkメis nuotolido darbo saugos reikalⅣ imЧ dttbo:脳■kc」Ч
atlikimo metu,taip pat patv憤 idi,kad jcigu ttauma bus patina laiku,kuris pagal susitarima

nepriSkiriamaS darb0 1激 kui,鉗ba Su dabO fbl止C」u atlihmu lenuS」 uSiOmiS aplinkybOmiS,lVykiS

nebus laikolnas nelailningu atsitikiinu darbe;              t     _

7.6.pasi老 灘eti laikメ is Lictuvos Respublikos Vriausybes 2013漁 .liepos 24 d.nutarimu Nr.716,
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θ2θ」6_θθ_19rN′ .墨憂|:2θf6…θ∂_″ patvi■ intanle BendrⅧ ■ elektrOnines infOrinacuOs

saugOs rcikalⅣ illlЧ aprage nustatytll elekrOnines inぉ rmacjOs sttgOs reikalⅣ im■ .



8. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi btiti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o

praleidgs skambudius perskambinti ne veliau kaip per vien4 valand4.

9. UZ darbo nuotoliniu bridu rezultatus darbuotojasr atsiskaito tiesioginiam vadovui jo
nustatytu bDdu.

10. Direktorius netvirtina darbuotojo pra5ymo leisti dirbti nuotoliniu b[du, esant vienai ar

kelioms toliau nurodytoms aplinkybems:
10.1. pageidaujam4 dirbti nuotoliniu budu dien4 yra numatyti posedZiai, pasitarimai,

susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas b[tinas;
10.2. del darbo nuotoliniu budu nebfitq uZtikrintas tinkamas funkcijq vykdymas;

10.3. darbas nuotoliniu bfldu daro neigiam4 itak4 darbuotojo darbo kokybei;
10.4. darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu budu.

IIIo BAIGIAⅣ【OSIOS NUOSTATOS

1 1. UZduodir4 formavimas ir atsiskaityrnas uZ j\ rezultatus nesiskiria nuo darbo

nenuotoliniu budu metu formuojamtl uZduodiq ir atsiskaitymo uZ jas. 
,

12. Esant tarnybinei bfitinybei nuotoliniu bldu dirbantis darbuotojas privalo ne veliau kaip
per pusantros valandos atvykti i savo darbo viet4.

13. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo reikalavimq, nurodytq Siame Apra5e,

taikoma drausmine atsakomybe Lietuvos Darbo kodekso nustatyta tvarka.


