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TRAKŲ R. LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO 

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Trakų r.  Lentvario pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos (toliau – Mokyklos) darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), apmokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, 

premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Švietimo įstatyme ir Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR LYGIAI 

 

3. Mokyklos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:  

3.1. A (A1 ir A2) lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis 

išsilavinimas;  

3.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar 

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;  

3.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija;  

3.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai.  

4. Darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:  

4.1. pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą 

toms pareigoms eiti;  

4.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti;  

4.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;  

4.4. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).  

5. Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašus ir aprašymus tvirtina Mokyklos direktorius. 

6. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma: 

6.1. pareigybės grupė;  

6.2. pareigybės pavadinimas; 

6.3. pareigybės lygis;  

6.4. specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, 

darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);  

6.5. pareigybei priskirtos funkcijos; 

6.6. gali būti nurodomas pavaldumas, paskirtis, atsakomybė už pažeidimus, padarytus 

vykdant savo veiklą, už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą. 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS 

 

7. Darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientu. 
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Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam 

atitinkamų metų pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis 

apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio 

dydžio.  

8. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:  

8.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);  

8.2. priemokos;  

8.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, 

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;  

8.4. premijos.  

9. Darbuotojų (išskyrus direktoriaus pavaduotojus ugdymui, mokytojus, pagalbos 

mokiniui specialistus) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant 

į mokyklai skirtas lėšas, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms 

pareigoms žinių turėjimą, pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį.  

10. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į mokyklai skirtas lėšas, darbo 

krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą.  

11. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos 

dydžio. 

12. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. Darbuotojų 

(išskyrus mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui) pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, 

profesinio ir/ar vadovaujamo darbo patirčiai ar nustačius, kad darbuotojo pareiginė alga viršija 

praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų dydžius. 

13. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus mokinių skaičiui, pedagoginio darbo 

stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui ar nustačius, kad direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareiginė alga viršija praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų 

dydžius. 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO IR MOKĖJIMO 

TVARKA IR SĄLYGOS 

 

14. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir darbininkų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma.  

15. Kitų darbuotojų (nenurodytų šio skyriaus 14 punkte) pareiginės algos kintamosios 

dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas 

metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.  

16. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.  

17. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė nei 

20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki biudžetinių metų pabaigos. 

18. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui turi 

būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – 

per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų 

kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, 

siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, 

o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 

19. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius darbuotojams 
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nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas (priedas). 

20. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama: 

20.1. labai gerai; 

20.2. gerai; 

20.3. patenkinamai; 

20.4. nepatenkinamai. 

21. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu 

darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas 

Mokykloje. 

22. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų 

veiklą: 

22.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, nuo 10 iki 30 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;  

22.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems 

metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį nuo 5 iki 10 procentų pareiginės algos 

pastoviosios dalies;  

22.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu vienerius 

metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

22.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos direktoriui su siūlymu vieneriems 

metams nustatyti iki 10 procentų mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne 

mažesnį, negu tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.  

23. Mokyklos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą ir 

atsižvelgdamas į Mokyklai skirtas lėšas, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti 

darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šiame skyriuje 22 punkte numatytų nuostatų 

įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus (skaičiuojant nuo einamųjų metų kovo 1 

dienos). 

24. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams 

nagrinėti nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS IR PAREIGINĖS 

ALGOS KOEFICIENTŲ DIDINIMAS 

 

25. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams, direktoriaus pavaduotojams ugdymui didinami, jeigu Mokykla turi 

pakankamai lėšų. 

26. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams 

didinami: 

26.1. 1-15 procentų, jeigu mokytojas turi pamokų klasėse, kuriose ugdomi mokiniai, dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys vidutinių ir/ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

atsižvelgiant į mokinių ir kontaktinių dalyko valandų skaičių klasėse: 

26.2. 1 proc. – 1 mokinys turintis vidutinių pritaikytų specialiųjų ugdymosi poreikių. 

26.3. 2 proc. – 1 mokinys turintis didelių pritaikytų specialiųjų ugdymosi poreikių. 

26.4. 3 proc. – 1 mokinys turintis didelių individualizuotų specialiųjų ugdymosi poreikių. 

26.5. 4 proc. – 1 mokinys turintis labai didelių individualizuotų specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

26.6. 15 proc. – specialiosios klasės mokytojui, ugdančiam ne mažiau kaip 5 mokinius 

didelių ir labai didelių individualizuotų specialiųjų ugdymosi poreikių. 

26.7. 2–3 procentais, jeigu mokytojas integruoja specialiosios klasės mokinius į anglų 
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kalbos,   muzikos, šokio ir fizinio lavinimo pamokas: 

26.8. 2 proc. – 1 mokinys didelių individualizuotų specialiųjų ugdymosi poreikių. 

26.9. 3 proc. – 1 mokinys labai didelių individualizuotų specialiųjų ugdymosi poreikių. 

5 procentais mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo 

mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje; 

26.3. A1 lygio pareigybėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 

procentų; 

26.4. gali būti didinami iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus ir turimas lėšas. 

Kriterijai: už labai gerą darbą, respublikinių, tarptautinių olimpiadų, konkursų 1-3 vietų 

laimėtojai, prestižinių konkursų organizavimas, laimėjimai, kurie atneša garbę mokyklai, 

standartizuotų testų rezultatai. 

26.5. Jeigu mokytojo, kito mokykloje pedagoginį darbą dirbančio specialisto veikla atitinka 

du ir daugiau 26 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.  

           27. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai švietimo pagalbos specialistams, 

direktoriaus pavaduotojams ugdymui gali būti didinami direktoriaus įsakymu iki 15 procentų dėl 

kitų, šiame Apraše neįvardintų, atvejų, kurie būtini Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimui. 

28. Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui darbo 

užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį darbo sutartyje nustatyta tvarka. 

VI SKYRIUS 

MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA 

 

            29.  Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato mokyklos direktorius, laikydamasis Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkto nuostatų, Aprašo, 

įstaigos darbo apmokėjimo sistemos, suderintos su įstaigos darbo taryba ir neviršydamas įstaigai 

skirtų asignavimų ugdymo reikmėms. 

            30. Mokytojų darbo krūvio sandara yra apskaičiuojama, kai mokytojo darbo laiko norma per 

savaitę  yra 36 valandos, tai yra 1512 val. per mokslo metus (kontaktinės ir nekontaktinės 

valandos). Jeigu mokytojas dirba mažiau arba daugiau nei 36 valandos per savaitę, jo darbo krūvio 

sandara keičiasi proporcingai. 

  31. Mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo programą, pareigybė formuojama, kai jam 

per metus skiriama 700 ir daugiau kontaktinių valandų.  

  32. Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų) 

 

Programa, ugdymo, 

mokymo sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo stažas 

iki 2 metų 

Mokytojams, kurių darbo 

stažas 2 ir daugiau metų 

mokinių skaičius klasėje (grupėje) 
mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

ne daugiau  

kaip 11* 
12-20 

21 ir 

daugiau 

ne 

daugiau  

kaip 11* 

12-20 
21 ir 

daugiau 

1. Bendrojo ugdymo 

programų dalykai: x 

1.1. Pradinis ugdymas 

(visi dalykai) 70 75 80 50 55 60 

2. Neformaliojo švietimo 55 60 64 40 42 44 
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(išskyrus 

priešmokyklinio 

ugdymo) programos 

 

            33. Valandų, skiriamų vadovauti klasei, skaičius mokytojui per mokslo metus. 

 

Mokinių skaičius klasėje (grupėje) 
ne daugiau 

kaip 11 
12-20 21 ir daugiau 

Valandų, skiriamų vadovauti klasei, skaičius 

mokytojui per mokslo metus 
152 180 210 

 

           34. Veiklos susijusios su profesiniu tobulėjimu. 

1. Mokytojas profesines kompetencijas gali tobulinti:   

1.1. dalyvaudamas įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo veiklose: stebėdamas ir aptardamas ugdomąsias veiklas (pamokas), 

reflektuodamas praktinę veiklą, dalindamasis patirtimi dalykinėse (metodinėse) grupėse, 

įsivertindamas savo profesinę veiklą, atlikdamas kitų pedagoginių darbuotojų profesinės veiklos 

analizę, ir pan.;  

1.2. dalyvaudamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo 

programose, seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir 

pan.; 

1.3. gilindamas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu; 

1.4. analizuodamas mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

2.  Atsižvelgiant į Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2 dalies 4 punktą 

veiklos, susijusios su profesiniu tobulinimu, skiriamos kiekvienam mokytojui.      

3.  Valandos mokytojo darbo krūvio sandaroje numatomos atsižvelgiant į  mokytojui skirtų 

kontaktinių valandų ir valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei) skaičių,  neviršijant maksimalaus 

valandų, skirtų profesiniam tobulėjimui ir veiklų mokyklos bendruomenei, nurodytų Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte, skaičiaus. 

            35. Veiklos mokyklos bendruomenei – mokytojo darbo dalis, skirta siekti mokyklos 

bendruomenės tikslų, vykdoma bendradarbiaujant su kitais mokyklos bendruomenės nariais, 

partneriais ar dirbant individualiai. 

          1. Veiklos, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei (toliau – privalomos 

veiklos):  

          1.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su jais dėl 

mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų;  

          1.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;                     

          1.3. mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, 

organizuoti.  

           2. Privalomos veiklos, numatomos kiekvienam mokytojui, atsižvelgiant į pradinio mokymo 

programos specifiką.  

           3. Veiklos, kurios gali būti sulygstamos su mokytoju individualiai (toliau – individualios 

veiklos), atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, numatytas 

pareigybės apraše, į mokyklos tikslus ir uždavinius: 

           3.1. bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje ugdomų mokinių 

saugumui užtikrinti:   

            3.1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos administravimas 

ar koordinavimas;   

            3.1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar savivaldos veiklos administravimas;  

           3.1.3. mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose;  
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           3.1.4. mokyklos informacinių technologijų diegimo ir taikymo ugdymo procese, socialinių 

tinklų grupių veiklos koordinavimas.             

           3.2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos:  

           3.2.1. bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų koordinavimas ir dalyvavimas jose;   

           3.2.2. mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, dalyko kurso programų 

rengimas; 

            3.2.3. mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, rengimas ir 

jų įgyvendinimas; 

            3.2.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar regioniniuose projektuose ir (ar) jų 

įgyvendinimas; 

           3.2.5. informacinių komunikacijos technologijų taikymo ugdymo turinyje, skaitmeninio 

ugdymo turininio kūrimo veiklų koordinavimas; 

           3.2.6. edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra. 

           3.3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos: 

           3.3.1. pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas;   

           3.3.2. kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas mokykloje.  

          3.4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos:    

          3.4.1. nacionalinių mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų 

patikrinimų vykdymas ir mokinių  rezultatų vertinimas:   

          3.4.2. mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų užduočių rengimas;        

          3.4.3. mokytojų praktinės veiklos ir / ar ugdymo proceso vertinimas. 

          3.5. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos: 

           3.5.1. edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų organizavimas ir dalyvavimas juose;  

          3.5.2. olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir mokinių darbų vertinimas; 

           3.5.3. mokinių konsultavimas jiems rengiantis olimpiadoms, konkursams, varžyboms ir pan.;  

          3.5.4. mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas. 

          3.6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, renginių 

organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų. 

           4. Veiklos mokyklos bendruomenei, mokytojui, numatomos mokyklos vadovui ir mokytojui 

susitarus dėl konkretaus veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo ir šioms veikloms vykdyti mokytojo 

darbo krūvio sandaroje skiriamų valandų, neviršijant maksimalaus valandų, susijusių su profesiniu 

tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičiaus, nurodyto Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų  darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte.  

 

VII SKYRIUS 

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS ĮTAKA MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDARAI 

 

36. Atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatuose nustatytas veiklas, kurias turi 

vykdyti atitinkamas kvalifikacines kategorijas įgiję mokytojai, rekomenduojama: 

36.1. mokytojams, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, ir mokytojams, turintiems 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją, skirti pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui ir būtinų  

mokytojo profesijos kompetencijų įtvirtinimui;  

36.2. vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skirti valandų 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją 

privalomoms veikloms: dalyvauti metodinėje veikloje, skleisti savo gerąją pedagoginio darbo patirtį 

įstaigoje; 

36.3. mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skirti valandų 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją 

privalomoms veikloms: rengti ir vykdyti mokyklos ir (ar) regiono ugdymo projektus, analizuoti 

dalyko srities (dalykų grupės, programos) ugdymo rezultatus ir inicijuoti didaktinius pokyčius, 
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mentorystei, organizuoti ir vykdyti prevencines ir kitas programas, kitoms įstaigos poreikius 

atitinkančioms veikloms;  

         37. Esant poreikiui, kai mokytojas atlieka išskirtines funkcijas, turi didesnį ar mažesnį 

kontaktinių valandų skaičių, abipusiu sutarimu gali būti taikoma ir kitokia darbo krūvio sandara. 

         38. Mokytojams, kurių pedagoginis darbo stažas –  iki dvejų metų, ir pedagogams 

stažuotojams skirti kuo daugiau valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, profesiniam tobulėjimui, nes pagrindinis tokių mokytojų veiklos 

tikslas – plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į 

įstaigos bendruomenę, gaunant tikslingą pagalbą (grįžtamąjį ryšį, konsultuojantis su mokykloje 

skirtu mentoriumi ir aukštosios mokyklos praktikos vadovu). 

 

VIII SKYRIUS 

PRIEMOKOS 

 

           39. Priemokos darbuotojui iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio gali 

būti nustatomos už: 

39.1. papildomą darbo krūvį (darbuotojų laikino nedarbingumo laikotarpiu, mokymo 

namuose laikotarpiu ar pan.), kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 

39.2. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų 

raštu, vykdymą. 

           40. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

           41. Konkretūs priemokų dydžiai ir laikotarpiai darbuotojui nustatomi Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

 

IX SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI 

VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ 

DARBO SĄLYGŲ 

 

              42. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant 

nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka. 

X SKYRIUS 

PREMIJOS 

 

             43. Darbuotojui ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriama premija, atlikus 

vienkartines ypač svarbias Mokyklos veiklai užduotis. 

             44. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriama premija, įvertinus 

labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

              45. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio. Jos skiriamos neviršijant Mokyklai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

             46. Konkretūs premijų dydžiai darbuotojui nustatomi Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

X SKYRIUS 

MATERIALINĖS PAŠALPOS 

 

            47. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 

(sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip 

pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę 
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patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė 

pašalpa iš Mokyklai skirtų lėšų.  

            48. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš Mokyklai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 

minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis 

prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 

             49. Darbuotojui materialinė pašalpa iš Mokyklai skirtų lėšų skiriama Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  50. Mokytojo darbo krūvio sandara, įvertinus įstaigos poreikius bei finansines galimybes ir 

siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais mokslo metais gali 

keistis.  

  51. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl 

skirtingo darbo krūvio pasiskirstymo tarp darbo funkcijų, dėl skirtingų kontaktinio ir nekontaktinio 

darbo proporcijų, įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje sutartų kriterijų taikymo, mokytojo 

kompetencijų ir kitų aplinkybių. 

            52. Aprašas patvirtintas, įvykdžius darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras.  

            53. Mokykla turi teisę Aprašą atnaujinti ar pakeisti, įvykdžius darbuotojų informavimo ir 

konsultavimo procedūras. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


