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PAPILES SII旺 ONO DAUKANTO GI】 旺NAZIJOS DARBUOTOJu DARBO APR10KEJI]Ⅶ 0
TVARKOS APRASAS

I SKYItIIJS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja Papiles
Simono Daukanto gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,KregZdutd" (toliau - gimnazijos)
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), darbo apmokejimo sistem4, pareigines
algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo
kriterijus, pareigines algos kintamosios dalies mokejimo tvarkE ir s4lygas, priemokq ir premijq,
materialiniq pa5alpq mokejimo tvark1 ir s4lygas, darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes, taip pat kasmetini
veiklos vertinim4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo Nr. I-1489 68
straipsnio pakeitimo istatymu, patvirtintu 2018 m. birZelio 29 d. Nr. XII-1396, Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uL, darb1 istatymo
2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 pakeitimo istatymu, patvirtintu 2019 m. gruodZio 5 d. Nr. ){.Ill-2606,
Lietuvos Respublikos ryriausybes 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 patvirtint:u ,,Mokymo le5q
apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5u", Molgrtojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programas), darbo kruvio sandaros nustatlrmo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 1 d. isakymu Nr. V-I86.

3. Pagrindines Siame tvarkos aprale vartojamos s4vokos:
3.1. darbuotojas - asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytq darbo sutarti;
3.2. mollytojas - asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo Svietinio

programas;
3.3. pedagogas - asmuo, igijgs auk5tqii (auk5tesniji, isytq iki 2009 metq, arba specialqii

vidurini, igyta iki 1995 metq) iSsilavinim4 ir pedagogo kvalifikacij4;
3.4. darbo uimokestis - visos darbuotojo pajamos, gaunamos ti, darb1, atliekam4 pagal darbo

sutarti su gimnazija, t.y.darbuotojo pareigine.alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), priemokos ir
premijos. Darbo uZmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal direktoriaus patvirtint4
pareigybiq s4ra54.

3.5. pareigin6 alga -pagal LR valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq ir komisijos nariq
darbo apmokejimo istatymu Nr. XIII-198 pakeitimo istatymu, patvirtintu 2079 m. gruodZio 5 d. Nr. XIII-
2606 pa*irtintus koeficientq dydZius. Gimnazijos direktoriaus nustat5rta darbo uZmokesdio pastovioji dalis,
mokama darbuotojui ttl, darb4 pagal darbo sutarti ir kintamoji dalis, kuri nustatoma pagal paejusiq metq
veiklos vertinim4 arba priemimo i darb4 metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam
keliamus uZdavinius.

3.6. priemoka - darbo uZmokesdio sudedamoji dalis, kuri darbuotojui mokama tl, datb1
nukrypstant nuo iprastq darbo s4lygq, t. y. ti, papildomus darbus, uZ laikinai nesandiq darbuotojq funkcijq
(pareigq) vykdym4, uZ iprast4 darbo kriivivir5ijandi4 veikl4;

3.7. premija - papildoma darbo uZmokesdio dalis, skirta darbuotojams skatinti;
3.8. materialin6 pa5alpa - tai finansine parama darbuotojui (ar jo Seimai), skiriama

darbuotojui, kurio materialine blkle sunki del jo paties ligos, Seimos nario (sutuoktinio, vaiko, (ivaikio),
motinos, tevo (!motes, itevio) ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo ar kiq aplinkybiq.

4. Informacij4 apie darbuotojus, t. y. jq i5silavinim4, darbo staL1,lrvalifrkacing kategorij4 ir
kitus duomenis, renka ir tvarko ra5tvedys.

5. Darbuotojo valandinis atlygis arba menesine alga negali biiti maZesni ti, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustat5rtus minimalqjivalandini atlygi ir minimaliqj4 menesing alg4.

6. Su Sia darbo apmokejimo tvarka supaZindinami visi gimnazijos darbuotojai.



II SI(■可RIUS
DARBUOTOJv PAREIGYBES

Pareigybig lygiai

7. Gimnazljos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
7 .1. A lygio - pareirybes, kurioms bfltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas;
7.2 A1 lygio - pareigines, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

i5silavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu;
7.3 42 lgio - pareigybes, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis

i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba auk5tasis koleginis
i5silavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu. Mokytojq pareigybeje nurodomas A2 arba
A1 pareigybes lygis.

7.4. B lygio - pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip auk3tesnysis i5silavinimas ar
specialusis vidurinis i5silavinimas, igyti iki 1995 metq;

10.5. C lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip vidurinis iSsilavinimas ir (ar)

ig,ta profesine kvalifi kacij a;

7.6. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.

Pareigybig grup6s

8. Gimnazijos darbuotojq pareigybes skirstomos ! Sias pareigybiq grupes:

8.1. direktorius ir Svietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas, skyriaus) vadovai, kuriq
pareigybes priskiriamos A lygiui, atsiZvelgiant i bfitin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;

8.2. struktiiriniq padaliniq vadovai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant

i butin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
8.3. specialistai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant i bttin4

i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
8.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
8.5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau - darbininkai).
8. Prie vadovaujandiq darbuotojq priskiriami Svietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas,

skyriaus) vadovai ir strukt[riniq padaliniq vadovai.

Darbuotojq pareigybiq s4raBas ir darbuotojg pareigybiq apra5ymai

9. Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra54, naudodamasis
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijq ministro patvirtintu Lietuvos profesijq klasifikatoriumi.

10. Mo$ftojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), pareigybiq skaidius gimnazijoje nustatomas,
atsiZvelgiant i:

10. 1. gimnazijos mokytojq dirbandiq pagal atitinkamas ugdymo programas kontaktiniq
valandq skaidiq per mokslo metus, kuris nustatomas:

a) jeigu mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, - pagal s4lyginiq klasiq skaiEiq ir
dvdj.

b) jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir
prieimokyklinio ugdymo programas), - pagal klasiq skaidiq ir dyd!.

10.2. vidutini kontaktiniq valandq, tenkandiq per mokslo metus vienai pareigybei, skaidiq,
kuris nustatomas:

a) jeigu mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, - pagal Mokymo le5q

apskaiEiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5e nusta[rtas vidutiniq kontaktiniq valandq,
tenkandiq per mokslo metus vienai pareigybei, nonnas pagal s4lygini klases dydi;

b) jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas), nustatomos ne daugiau kaip 888 kontaktines valandos.

11. Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra5e esandiq pareigybiq
apraBymus. Molgrtojq pareigybiq apra5yrno metodik4 tvirtina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministras.

12. Gimnazijos darbuotojo pareigybes apra5yme turi biiti nurodyta:
l2.l.parcigybes grupe;
12.2. pxeigybes pavadinimas;



12.3. konkretus pareigybes lygis;
12.4. specialieji reikalavimai, keliami Sias pareigas einandiam darbuotojui (i5silavinimas, darbo

patirtis, profesine kvalifikacija);
1 2.5. pareigybei priskirtos funkcijos.
13. Pareigybiq s4ra5ai derinami su Akmenes rajono savivaldybes administracijos direktoriumi,

o didZiausi4 leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq darbo uZmokesti i5

savivaldybes biudZeto, pareigybiq skaidiq tvirtina Akmenes rajono savivaldybes taryba.

III SKYRIIJS
DARBO UZIⅥ【OKESTIS IR】燿ATERIALINES PASALPOS

Darbo uimokestis ir darbo apmokdjimo sistema

14. Gimnaztlos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
14.1. Pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis).

Molgrtojams, pagalbos mokiniui specialistams (iSskyrus bibliotekinink4), loplelio-darLelio aukletojams
pareigines algos kintamoj i dalis nenustatoma.

14.2. Priemokos mokamos uZ papildom4 darbo kruvi, kai yra padidejgs darbq mastas. Atliekant
pareigybes apra5yme nustat5rtas funkcijas, nevir3ijant nustat5rtos darbo laiko trukmes ar uZ papildomq
pareigq ar uZduodiq, nenustatSrtq pareigybes apra5yme ir suformuotq ra5tu lykdym4, priemokos gali siekti
iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

l4.3.UL darb4 poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darb4, budejim4 ir esant

nukrypimams nuo noflnaliq darbo s4lygq mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustat5rta frarka.
14.4. Molqftojams ir kitiems darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali b0ti

skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypad svarbias gimnazijos veiklai uZduotis. Premijos negali virlyti
darbuotojui nustat5rtos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Jos skiriamos nevir5ijant gimnazijai
darbo uZmokesdiui skirtq le5q.

15. Darbo apmokejimo sistemoje detalizuojami gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra5e

esandiq pareigybiq pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (i5silavinimas, profesinio ir (ar)
vadovaujamo darbo patirtis, veiklos sudetingumas, darbo kriivis) ir pagal kiekvien4 kriterijq nustatyti
konkretiis pareigines algos pastoviosios dalies koefi cientq dy dLial

Pareigin6s algos bazinis dydis

16. Pareigines algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamq metq Lietuvos
Respublikos valstybes politikq, teisejq, valstybes pareigunq, valstybes tarnautojq bei valstybes ir
savivaldybiq biudZetiniq istaigq darbuotojq pareigines algos bazinis dydis. Pareigine alga apskaidiuojama:
atitinkam4 pareigines algos koeficient4 dauginant i5 bazinio dydZio.

Pareigin6s algos pastovioji dalis

77. Gimnazijos darbuotojq, i5slcyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koefi cientais.

18. Gimnazijos Svietimo padalinio (skyriaus (iikio reikalarns)) vadovo pareigines algos
pastovioji dalis nustatoma pareigines algos koeficientais pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio tL, darb4 istatymo 2 pried4,
atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir vadovaujamo darbo pxirti, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius,
kai buvo vadovaujama.

19. Gimnazijos ryriausiojo buhalterio pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq
atlygio tfi, darbq istatymo 2 priedq, atsiZvelgiant i pareigybes lygi, vadovaujamo darbo patirti, kuri
apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama ir profesinio darbo patkti, kuri
apskaiEiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogi5kas pareigybes apra5yme nustat5rtam

tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogi5kos pareigybes apra5yme nustat5rtoms

funkcijos.
20. Gimnazijos specialistq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uZ

darb4 istatymo 3 pried4, atsiL,telgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama



sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogi5kas pareigybes apra5yrne nustatytam tam tikros
profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogi5kos pareigybes apra5yme nustat5rtoms funkcijos.

21. Gimnazijos kvalifikuotq darbuotojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq
atlygio tti, darb4 istatymo 4 pried4, atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri
apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogi5kas pareigybes apra5yme nustat5rtam
tam tikros profesijos ar specialybes darbas arba r,ykdflos analogi5kos pareigybes apra5yme nustat5rtoms
funkcijos.

22.Darbininktqpareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines algos dydZio.
23. A1 lygio pareigybiq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentq.
24. Gimnazijos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.

Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai turi blti nustatomi i5 naujo pasikeitus darbuotojq
pareigybiq skaidiui, vadovaujamo darbo patirdiai, igijus kvalifikacing kategorij4 ir (ar) pasikeitus
kvalifikacinei kategorij ai.

25. Gimnazijos darbuotojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4 pagal darbo
apmokejimo sistemoje numat5rtus kriterijus ir koeficientq dydZius nustato gimnazijos direktorius, o
gimnazijos direktoriui - savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija.

Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq, prie5molryklinio ugdymo pedagogq,lop5elio-darielio
aukl6tojo, Svietimo padalinio vadovq (direktoriaus pavaduotojo, slgrriaus vadovq) pareigin6 alga ir

darbo krflvio sandara

26. Molqrtojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus bibliotekinink4) pareigines algos
pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo ir komisijq nariq atlygio tti, darbE istafymo 5 pried4, atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staLq
kvalifikacing kategorij 4 ir veiklos sudetingum4.

27. Gimnazijos direktoriui, Svietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojo) pareigines algos
pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo ir komisijq nariq atlygio li. darb1 istatymo 5 pried4, atslLvelgiant i girnnazijoje ugdomq
mokinirl skaidiq, pedagoginio darbo staZ4 ir veiklos sudetingum4.

28. Svietimo padalinio (skyriaus) vadol.rl pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
Lietuvos Respublikos valsfybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq
atlygio :uZ, darbqistatymo 5 pried4, atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staLqir veiklos sudetingum4.

29. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq, prie5mokyklinio ugdymo pedagogq, lop5elio-
darZelio aukletojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio li, darb4 istatymo 5 pried4,
atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staLqir kvalifikacing kategorij4.

30. Pareigybiq, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir iskaitomas ipedagoginio darbo
staLy, sqraiqtvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras.

31. Molq/tojq ir pagalbos mokiniui specialistq pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.
32. Molcytojq, pagalbos mokiniui specialistq darbo krtivio sandara pateikiama Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uZ
darb4 istatymo 5 priede.

Pareigin6s algos kintamoji dalis

33. Gimnazijos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praejusiq metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustat5rtas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq
vertinimo rodiklius, i5skyrus Apra5o 35 punkte nurodytus atvejus.

34. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant i praejusiq metq veiklos vertinim4,
nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.

35. Gimnazijos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali b[ti nustaqda priemimo i dafu1
metu, atsiZvelgiant idarbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne kaip
20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos
vertinimo.

36. Perkelus gimnazijos darbuotoj4 i kitas pareigas toje padioje istaigoje, pareigines algos
kintamosios dalies procentinis dydis, nustat5rtas uZ praejusiq metq veiklos vertinim4, iSlieka iki kito
darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.



37. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal gimnazijos darbo
apmokejimo sistem4, ivertings gimnazijos darbuotojq praejusiq metq veikl4, nustato gimnazijos direktorius

isakymu.
38. Darbininkams pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

Priemokos

39. Priemokos ir premijos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus

isakymu.
40. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virSyti 60 procentq pareigines

algos pastoviosios dalies dydZio.
41. Gimnazijos darbuotojams gali blti nustatomos priemokos:
41.1. lL, papildom4 darbo kriivi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes apra5yme

nustat5rtas funkcijas nevir5ijant nustat5rtos darbo laiko trukmes;
41.2. fi, papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustat5,tq pareigybes apra5yme ir suformuluotq

ra5tu, vykdym4.
42. Priemokq dydis:
42.1. atliekant iprast4 darbo kriivi vir5ijandius darbus, nevir5ijant nustat5rtos darbo laiko

trukmes - iki 30 procentq gimnazijos darbuotojui nustaQrtos pareigines algos pastoviosios dalies dydLio tZ,
fakti5kai tomis s4lygomis dirbt4 laik4;

42.2. papildomas darbo uZmokestig pavaduojant nesandius darbuotojus, mokamas tik tuo
atveju, jei yra darbo uZmokesdio ekonomija pavaduojamq darbuotojq kategorijoje. Kito darbuotojo
pavadavimas gali buti atliekamas darbuotojo darbo metu arba po jo, atsiZvelgiant i darbo specifik4 ir
galimybes:

42.2.1. jeigu pavaduojama darbo metu, ri, pavadavim4 skiriama priemoka pagal pastoviql4
dal! pavaduojandio darbuotojo;

42.2.2. jeigu pavaduojama po savo darbo, uZ pavadavim4 skiriama papildomas darbo
uZmokestis, kuris negali vir5yti pavaduojamo darbuotojo nustat5rto darbo uZmokesdio ir nustatomas pagal
pastovi4j4 dali pavaduoj andio darbuotojo.

43. Priemokos gali biiti nustatomos Apra5o 4l.l ir 41.2 papur*diuose esandiq aplinkybiq
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. Priemokos dydis ir i5mokejimo galimybes
priklauso nuo gimnazijos darbo uZmokesdiui skirtq asignavimr4.

Mok6jimas ui darb4 poilsio ir tsveniiq dienomis, nakties ir vir5valandini darb4, bud6jim4
ir darb4, esant nukrypimq nuo normalig darbo s4lygq

44. UZ darb4 poilsio arba Svendiq dien4 mokamas ne maZesnis kaip dvigubas darbo
uZmokestis arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per menes! kit4 poilsio
dien4 arba t4 dien4 pridedant prie kasmetiniq atostogq ir mokant r?,tas dienas darbuotojui jo vidutini darbo
uZmokesti.

45. Ui, vir5valandin! darb4 fu darb4 nakti mokama ne maLian kaip pusantro darbuotojo darbo
uZmokesdio.

Premijos

46. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali biiti skiriamos premijos:
46.1. atlikus vienkartines lpad svarbias gimnazijos veiklai uZduotis ;
46.2. ivertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4 - premija

negali vir5yti darbuotojui nustat5rtos pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
47. Premija neskiriama gimnazijos darbuotojui, kuriam per 12 menesiq paskirta drausmine

nuobauda.
48. Premija skiriama nevirSijant gimnazijai skirtq darbo uZmokesdiui le5q.

Materialin6s pa5alpos

49. Gimnazijos darbuotojams, kuriq materialine blkle tapo sunki del jq padiq ligos, Seimos
nariq (sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers (iseseres), taip pat
i5laik5rtiniq, kuriq globeju ar riipintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto
netekimo, jeigu yra gimnazijos darbuotojo ra5ytinis pra5ymas ir pateikti atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys



dokumentai, gali biiti skiriama iki 5 minimalios menesines algos dydLio materialine pa5alpa i5 gimnazijai

skirtq le5q.
50. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo Seimos nariams i3 gimnazijai skirtq le5q gali bfti

i$mokama iki 5 minimalios menesines algos dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos nariq ra5ytinis

pra5ymas ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.
51. Gimnazijos darbuotojui materialing pa5alp4 skiria gimnazijos direktorius isakymu i5

gimnazljai savivaldybes biudZeto skirtq asignavimq. Gimnazijos direktoriui materialing pa3alp4 skiria

Akmenes rajono savivaldybes meras i5 gimnazijai skirtq le5q.

Darbuotojq kasmetinio (einamqjq metq m6nesio (m6nesiq) veiklos vertinimas ir
skatinimas

52. Gimnazijos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - ivertinti gimnazijos

darbuotojq, i5skyrus darbininkus, molgrtojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praejusiq kalendoriniq metq

veikl4 pagal nustat5rtas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.
53. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, vadolui iki kovo 1 dienos, yra nustatomos

metines uZduotys, susijusios su gimnazijos metinio veiklos plano priemoniq ig5rvendinimu, gimnazijos

vidaus administravimu. Einamaisiais metais priimtam gimnazijos darbuotojui - per vien4 menes! nuo

priemimo ! pareigas dienos, tadiau jeigu iki einamqjq kalendoriniq metq pabaigos lieka maLiau kaip 6
menesiai einamiesiems metams siektini reztiltatai ir jq vertinimo rodikliai nenustatomi. Prireikus nustatSrtos

metines uZduotys, siektini reztltatai ir jq vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali buti vien4 kart4

pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki liepos 1 dienos.

54. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius gimnazijos
darbuotojams nustato ir kasmeting veikl4 vertina tiesioginis jq vadovas.

55. Gimnazijos darbuotojo tiesioginis vadovas ivertings darbuotojo praejusiq kalendoriniq
metq veikl4:

55.1. labai gerai - teikia vertinimo iSvad4 gimnazijos direktoriui su sillymu nustat5rti

vieneriems metams pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesni kaip 15 procentq pareigines algos

pastoviosios dalies;
55.2. gerai - teikia vertinimo i5vad4 gimnazijos direktoriui su siiilymu nustatyti vieneriems

metams pareigines algos kintamosios dalies dydi, ne maZesni kaip 5 procentq pareigines algos pastoviosi,,os

dalies;
53.3. patenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 gimnazijos direktoriui su sillymu vienerius metus

nenustat5rti pareigines algos kintamosios dalies dydZio;
53.4. nepatenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 gimnazijos direktoriui su siiilymu vieneriems

metams nustat5rti maZesni pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4, tadiau ne maZesni, negu

nurodyta Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojrl darbo apmokejimo ir komisijq
nariq atlygio fi, darb4 lstatymo 1-5 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirti ir (a0
profesing darbo patirtinumat5rtas minimalus pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas.

54. Gimnazijos direktorius, gavgs i5 tiesioginiq vadovq darbuotojq ivertinim4, per 10 darbo

dienq priima sprendimq pritarti ar nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo sillymams del
pareigines algos kintamosios dalies nustatymo.

55. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato gimnazijos direktorius.
Pareigines algos kintamoji dalis mokama nuo einamqjq metq vasario 1 d. iki kitq metq sausio 31 d.

56. Gimnazijos darbuotojas priimtus sprendimus del jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisg

skqsti darbo gindams nagrineti nustat5rta tvarka.
57. Jeigu del gimnazijos darbuotojo laikino nedarbingumo, komandiruotds, atostogq ar kitq

svarbiq prieZasdiq darbuotojas neivertinamas, per 5 darbo dienas darbuotojo veikla ivertinama nuo Siq

prieZasEiq i5nykimo dienos.

IV SI〔YRIUS
KOM:ISIJOS NttO ATLYGIS UZ DARBA

Komisijos nario atlygio dydiiai ir jq nustatymas

58. Komisijos nario atlygio tL darbqkomisijoje dydis nustatomas uZ vien4 komisijos posedyje

dirbt4 valand4 ir diferencijuojamas pagal komisijos veiklos pobfldi:
58.1. jeigu komisija priima sprendimus, kuriuos lykdyti privalo asmenys, istaigos ir

organizacljos, komisijos nariui nustatomas 0,04-0,082 pareigines algos bazinio dydZio atlygis;



58.2. jeigu komisija priima rekomendacinio pobiidZio sprendimus, komisijos nariui nustatomas

0,037-0,07 pareigines algos bazinio dydZio atlygis.
59. UL, pasirengim4 komisijos posedyje nagrineti vien4 paraiSk4, parei5kim4, pra5ym4 ar

skund4, eksperto i5vados parengim4 mokamas 0,07-0,3 pareigines algos bazinio dydZio atlygis.

60. Komisijos pirmininkui uZ darb4 komisijos posedyje papildomai mokama 30 procentq

faktiSkai ap skaidiuoto atlygio.

V SKYRIUS
BAIGIAM〔OSIOS NUOSTATOS

61. Gindai del darbo ulnokesdio sprendZiami istatymq nusta$rta tvarka.

62. Asmenys, rengiantys darbo uhnokesdio apskaidiavim4 skirtingoms darbuotojq

kategorijomS, yr& atsakingi ir uZ atitinkam4 duomenq bazes kaupimq, reikiamq dokumentq pildym4,

reikiamq ataskaitq pateikim4 bei dokumentq saugojim4 ir perdavim4 i archyv4, vadovaujantis nustatl'ta

dokumentq archlruavimo tvarka.
63. Ra5tvedys darbuotojq darbo sutartyse nurodo nustaQrtus darbo uZmokesdio terminus.

64. Atsiskaitymo lapeliai darbuotoj ams pateikiami kiekvien4 menesi.

65. Gimnazijos darbuotojq darbo uZmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susijq

mokejimai planuojami nevirsijant asignavimo sqmatq darbo uZmokesdio fondo.

SUDERINTA
Gimnazijos taryboje
2021-02-12, protokolo Nr. 2



Lietuvos Respublikos valstyb6s ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmok6jimo ir
komisijq nariq atlygio istatymo priedai

Lietuvos respubliko s valstybes ir savivaldybiq

istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq
nariq atlygio nL, darbq istatymo
2 priedas

PAPILES SI]旺ONO DAUKANTO GI]旺 NAZIJOS SVIETI】旺O PADALIN10(UKIO REIKALAMIS)
VADOVOIR V■ 儡uAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES

iKOEFICIENTAI

Lietuvos respublikos valsサ bёs ir sav市 aldybiЧ

istaigЧ dttbuotaЧ dttbo apmokaimo ir komis」Ч
nariЧ ■lygiO uを darbl Hatyl■0

3 priedas                                   .

PAPILЁ S SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS A IR B LYGIO SPECiVLLISTv PAREIGINЁ S
ALGOS PASTOヽ■OSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Lietuvo s respublikos valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq
nariq atlygio tL, darb4 istatymo

4 priedas

PAPILES SIMONO DAUKANTO GIIⅦ NAZIJOS KVALIFIKUOTu DARBUOTOJv
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybes lygis
A B

profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais)

5… 10
daugiau kaip

10

Vadovaujamo
darbo patirtis

(metais)
iki 5 5-10

daugiau
kaip 10

Iki 5

Iki 5 5,9-10,5 6‐ 10,7 6,1… 12 4,8‐9,8 5-10 5,2… 10,2

nuo daugiau
kaip 5 iki 10

6-10,6 6,1… 10,9 6,2-12,1 5-10 5,2… 10,2 5,3… 10,4

daugiau kaip 10 6,1-10,7 6,2‐ 11,2 6,3-12,2 5,2… 10,2 5,3… 10,4 5,4… 10,6

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
profesinio darbo patirtis (metais)

Pareigybes lygis
iki 2

nuo daugitt kaip 2

iki 5

nuo dttgiau kaip 5

iki 10
daugiau kaip 10

A lygis 5… 8,4 5,1‐9,4 5,2‐ 10,5 5,3-11,6

Bサgis 4,6… 8,1 4,7-8,2 4,8-8,4 4,9-8,9

Pastoviosios dalies koefi cientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
profesinio darbo patirtis (metai s)

Pareigybes lygis
iki 2

nuo daugiau kaip 2

iki 5

nuo daugiau kaip 5

iki 10
daugiau kaip 10

C貯giS 4,2… 599 4,3-6 4,4… 6,2 4,5-7っ 8



Liemvos respublikos valsサ bёsむ sav市aldybiЧ

istaigЧ darbuota■ dttbo apmokaimo ir komis」 Ч
n雛襲就lygiO uЙ  darbl iStaサmO

5 priedas

MOKYTOJu,PAGALBOS MOKINIUI SPEC:Iタ エISTu,SVIETコ 旺O PADALN10

(DIREKTORL4US PAVADUOTOJAS)VADOVO,SVIETIMO PADALIN10(SKYRIAUS)
VADOVv PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS

I SK1lζIRIUS

M[OKYTOJv,DIRBANCIv PAGAL BENDROJO UGDYM[O IR NEFORM:AL10JO SVIETIIⅦ 0
PROGRAMAS(ISSKYRUSIKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO

PROGRAIM[AS,PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAIIR DARBO
KRUVIO SANDARA

1. Mokytojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai

2. Mokytojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai didinami nuo 1-5 proc. kai yra
mokiniq, turindiq specialiuosius poreikius,pagal turimas le5as mokymo reikmems.

3. Molgrtojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai gali blti didinami iki 20 proc.
pagal kitus istaigos darbo apmokejimo sistemoje nustat5rfus kriterijus.

4. Molgrtojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo programas darbo
laikas per savaitg yra36 val. (kontaktines ir nekontaktines).

5. Molgrtojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo laik4 sudaro:

5.1. kontaktines valandos skiriamos mo$rtojams pagal ugdymo (mokymo) planuose numat5rtas

valandas, neformaliojo Svietimo programoms - pagal programoje numat5rtas valandas. Kontaktinio darbo
su mokiniais valandos - molgrtojo tiesioginis bendravimas su mokiniais: formaliai suplanuotas darbo
krlvis gimnazijos ugdymo/mokymo planui ar neformaliojo Svietimo programai igyvendinti ir kitoms
kontaktinems veikloms su mokiniais.

5.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulejimu ir su veikla mokyklos bendruomeneje.
6. Nekontaktiniq valandq skaidius:
6.1. Valandq, skiriamq ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms, mokiniq

mokymosi pasiekimams vertinti, skaidius mokytojui per mokslo metus nustatomas pagal ,,Molgrtojq,
dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo kr[vio sandaros nustatymo tvarkos apra5o" 1

priede nurodyt4 valandq skaidiq (procentais nuo kontaktiniq valandq), atsiZvelgiant i igyvendinam4
program4, ugdymo ar molrJzmo sriti, dalyk4 ir i mokiniq skaidiq klaseje (grupeje).

Pastoviosios dalies koefi cientai (parei gines algo s b aziniais dydZiais)
Pedagoginio darbo staZas (metais)

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

1luo

daugiau

kaip 10 iki

15

nuo
daugiau

kaip 15 iki
20

nuo

daugiau

kaip 20 iki

25

daugiau
kaip 25

Kvalifikacine
kategorija

iki 2

nuo

daugiau

kaip 2 iki

5

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos

7,35 7,38 7,42Mokltoias 6,91 6,94 7,00 7,13

Suteiktos kvalifikacines kategorij os

7っ59Molcytoias 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54

7,97 8,01 8,05
Vyresnysis
mokytoias

7,6 7,63 7,67

Molqrtojas
metodininkas

8,12 8,27 8
う
Ｄ

く
フ 8,57 8,62

Mokytojas
ekspertas

9,24 9,39 9,63 9,67 9,71



Mokyt●Ч,diめ anё iЧ pagal bcndr● o ugdymo,
prOtSiniO mOkymO ir nCお mlali● O gVietimO

prOgamaS(ζ SkyruS ikimO埼 /kliniO ir prieζ mOkykliniO

ugdymO prOgmmaS),dttbO kiViO SandarOS

nustatymo tvarkos apra6o

l pricdas

VALttv,SKIRIAMlJ UGDOIMAJAI VEIKLAI PLANUOTI,PASIRUOSTI
PAMOKOMSIR MOKINIv MOKYMOSIPASIEKIMAMS VERTINTI,SKAICIUS

(PROCENTAIS NUO KONTAKTINIv VALANDu)

6.2. Valandq, skiriamq vadovauti klasei (grupei), skaidius molqtojo pareigybei per mokslo
metus nustatomas pagal ,,Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo kruvio sandaros
nustatymo tvarkos apra5o'o 2 priedq, atsiZvelgiant i mokiniq skaiEiq klaseje (grupeje).

Molqrtojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo

programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programas), darbo kruvio sandaros
nusta-$,rno tvarkos aPraso

2 priedas

VALANDv,SKIRIAMv VADOVAUTI KLASEI(GRUPED,SKAICIUS

Programa, ugdymo,
mokymo sritis, dalykas

Mokytojams, kuriq darbo staZas iki 2
metq

Molgrtojams, kuriq darbo staLas2
ir daugiau metq

mokiniq skaidius klaseje (grupeje) mokinir+ skaidius klaseje (grupeie)

ne daugiau

kaip ll

12…20 21 ir

daugiau

ne daugiau
kaip 1l

12…20 21 ir

daugiau

1. Bendrojo ugdymo
programu dalykai:
1・ 1・PradiniS ugdymaS(ViSi

dalykai)

70 75 80 50 55 60

1.2. Pagrindinis ir vidurinis
ugdymas:

62 64 66 42 44 46

1.2.1.  Dorinis

(akyba,ctika)

ugdymas 74 78 80 54 58 60

1.2.2.  Lietuvill  kl.

literama,gilntQli kalba

lr 67 70 73 47 50 53

1.2.3.IJ2sicnio kalba 70 73 75 50 53 55

1.2.4.ヽ 4atcnlatika 65 68 70 45 48 50

1.2.5. Informacinds
technologiios

65 68 70 45 48 50

1.2.6. Gamtamokslinis
ugdymas

65 68 70 45 48 50

1.2.7. Socialinis ugdymas 65 68 70 45 48 50

1.2.8. Menai,
technologijos, klno
kultlra, ir kiti dalykai

60 62 64 40 42 44

2. Profesinio mokymo
programos

62 64 68 42 44 48

3. Neformaliojo Svietimo
(iSskyrus ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo)
programas

55 60 64 40 42 44

M[OKYTOJUIPER I嘔 OKSLO]ⅦETUS



Mokiniq skaidius klasej e (erupeje)
ne daugiau

kaip ll
21 ir daugiau

Valandq, skiriamq vadovauti klasei (grupei), skaiEius

molgrtojui per mokslo metus
152 180 210

6.3. Valandq, susijusiq su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaidius
molqrtojo pareigybei per mokslo metus nustatomas, atsiZvelgiant i:

6.3.1. minimalq valandq skaidiq, nurodyt4 Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
darbo apmokejimo istatymo 5 priedo 7 punkte, skiriamq kiekvienam mokytojui privalomoms veikloms,
nurodytoms Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklq, susijusiq su profesiniu tobulejimu,
apra5e ir Veiklq mokyklos bendruomenei apraie:

6.1. bendradarbiavimo
veiklos, skirtos mokyklos
veiklai planuoti, tobulinti,
pozityviam
mokyklos mikroklimatui
kurti, ugdymo ir Svietimo
pagalbos kokybei,
mokykloje ugdomq
mokiniq
saugumui uitikrinti:

6.1 .3 . mokyklos renginiq ar tiksliniq edukaciniq veiklq
organizavimas ir dalyvavimas jose;

4. Mokytojas profesines kompetencijas gali tobulinti:

4.1. dalyvaudamas istaigos, kaip besimokandios bendruomends,

ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose: steb6damas ir
aptardamas ugdom4sias veiklas (pamokas), reflektuodamas
prakting veikl4, dalindamasis patirtimi dalykin6se
(metodin6se) grup6se, isivertindamas savo profesing veikl4'
atlikdamas kitq pedagoginiq darbuotojq profesines veiklos
analizg, ir pan.;
(dalwavimas metodines grupes veiklose)

12

12

val

4.2. dalyv atdamas neformalioj o suaugusiqj q Svietimo veiklo se

neformalaus Svietimo programose, seminaruose,
konferencijose, trumpalaikese ar ilgalaikese staZuotdse,
projektuose ir pan.;

6

18

val4.3. gilindamas bendr4sias ir speciali4sias kompetencijas
saviSvietos budu;

6

4 . 4 . analinto damas mokytoj q ve ikl4 re glamentuoj andius
dokumentus

6

4. Veiklos, kurias molrytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei (privalomos):

4.1. terq (globejq, riipintojq) informavimas, konsultavimas ir
bendradarbiavimas su jais del mokiniq ugdymo(si) ir mokymosi
paZangos ir pasiekimu; (tevr+ susirinkimai)

36

72
val.

4.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotoj ais mokiniq
ugdymo klausimais; (molgrtojq tarybos, metodiniq grupir+
posedZiai)

30

4.3. mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos
mokyklos veiklai planuoti, organizuoti.

6

I5 viso 102 val.

6. Veiklos, kurios gali btrti sulygstamos su mokl.toju individualiai (toliau - individualios veiklos),
atsiZvelgiant i jo turim4 kvalifikacing kategorij4, atliekamas funkcijas, numatytas pareigyb6s
apra5e, i mokyklos tikslus ir uZdavinius:

6.1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupems ar
komisijoms, jq veiklos administravimas ar koordinavimas;
VGK
Vidaus isivertinimo
Darbo taryba

10,5/21/

42 val.

6.1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar
savivaldos veiklos administravimas; (pirmininkas, sekretorius,
kuruojantis vadovas)
Mo$rtojq taryba
Mokiniq taryba
Metodine taryba
Gimnazilos taryba

21… 84

val.

1-21 val.

12…20



val.

6.2. Mokyklos ugdymo
turinio formavimo
veiklos:

6.2.1. bendrq dalyko ar ugdymo srities veiklq koordinavimas ir
dalyvavimas jose;
Metodine grupe (pirmininkas ar sekretorius)

21 val

6.2.2. mokyklos ugdymo turiniui igyvendinti skirtq programq,
dalyko kurso ar dalyko moduliq programq rengimas;

6… 12 val.

6.2.3. mokyklos projektq, skirtq mokyklos ugdymo turiniui
kurti ir igyvendinti, rengimas ir jq igrvendinimas; (ilgalaikis,
puses ar visq m. m. trukmes)

21‐42

val.

6.2.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar
regioniniuose projektuose ir (ar) jq iglrvendinimas;
LL3

21 val.

6.2. 5 . informaciniq komunikacij os technolo gij q taikymo
ugdymo turinyje, skaitmeninio ugdymo turininio klrimo veiklq
koordinavimas;
SMART

21‐42
val.

6.2.6. edukaciniq erdviq, mo$zmosi aplinkq, ugdymo
priemoniq kiirimas ir prieZiflra.
Pradinukai, technologijos, daile, fizika
Chemija, biologija
Muziejus

21 val

42 val

84 val

6.3. Konsultavimo ir
patirties sklaidos veiklos :

6.3 .1 . pedagoginiq darbuotojq didaktinis, dalykinis
konsultavimas;
Lietuviq k. ir lit. mokytoiai

10,5 val.｀

6 .3 .2. kv aliftkac ij o s tobulinimo pro gramq ren gimas ir
lgyvendinimas mokykloj e.

Konferencija, seminaras, mokymai

21¨ 42
val.

6.4. Vertinimo,
ekspertavimo veiklos:

6.4.1 . brandos egzaminq, pagrindinio ugdymo pasiekimq
patikrinimq, nacionaliniq mokiniq mokymosi pasiekimq
patikrinimq ir kitq mokymosi pasiekimq patikrinimq vykdymas
ir mokiniq rezultatq vertinimas :

NMPP- matematika, skaitymas, pasaulio paZinimas, kalbos
vartosena
NMPP-raSymas, PUPP- matematika
PUPP -testas, raSinys

6 val.

6.4.2. mokyklos inicijuotq mokiniq mokymosi pasiekimq
patikrinimq uZduodiq rengimas;
Bandomiei i patikrinimai, eszaminai 1…21 val.

6.4.3. molqrtojq praktines veiklos ir / ar ugdymo proceso
vertinimas.
( isivertinimo analizd ir vadovo metinis pokalbis su mokytoju)

42 val

6.5. Mokiniq ugdymosi
poreikiams tenkinti
skirtos edukacin6s,
ugdomosios veiklos:

6.5.1. edukaciniq renginiq, konkursq, olimpiadq, i5vykq
or ganizav imas ir dalyvavimas j uose;
(uZ vien4 veikl4)

6-42 val.

6.5.2. olimpiadq, konkursiniq uZduodiq rengimas ir mokiniq
darbu vertinimas;

21 val

6.5.3. mokiniq konsultavimas jiems rengiantis olimpiadoms,
konkursams, varZyboms ir pan.;

21val

ugdymo procese, socialiniq tinklq grupiq veiklos
koordinavimas.
(svetaine, gimnazijos facebook)



6.5.4. mokiniq ugdymo karjerai veiklq r.ykdymas Iki 148

val.

6.6. Bendradarbiavimo su
mokyklos partneriais
veiklos, apimaniios
bendrq projektq, renginiq
organizavime ir jq
igyvendinim4 mokykloj e

ar uZ ios ribu.

1-21 val

I5 viso

7. Molcytojo, dirbanEio pagal bendrojo ugdymo programas, valandq, skaidius per mokslo
metus:

Pareigybe

Kontaktines valandos ir
valandos ugdomajai veiklai

planuoti, pasiruoSti
pamokoms, mokiniq

mokymosi pasiekimams

vertinti, vadovauti klasei
(grupei)

Valandos,
susijusios su

profesiniu
tobulejimu ir

veikla mokyklos
bendruomenei

Iζ viso

Molr5rtoj as (pedagoginis darbo
staZas iki 2 metq) Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Molqtoj as metodininkas
Mokltojas ekspertas
(pedagoginis darbo staZas nuo
daugiau kaip 2 metq)

1010-1410 102-502 1512

8. Mokytojui, dirbandiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne daugipu
kaip 888 kontaktines valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos tvirtina
Svietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; tuo atveju nemaLiau kaip 355 valandos skiriamos ugdomajai
veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti; ne maiia.u kaip 152
valandos gali buti skiriamos vadovauti klasei (grupei). Valandos skirtos pasiruo5ti pamokoms, mokiniq
pasiekimams vertinti, gali bAti atliekamos nuotoliniu budu, pateikus pra5ym4 gimnazijos direktoriui.

9. Molgdojui (kurio pedagoginis darbo staZas iki 2 metq), dirbandiam pagal bendrojo ugdymo
programas, per mefus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktines valandos, o dirbandiam pagal profesinio
mokymo ir neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programas) - ne daugiau kaip 924 kontaktines valandos, molqtojo, dirbandio pagal pradinio ugdymo
program4, pareigybe formuojama, kai jam per metus skiriama 700 ir daugiau kontaktiniq valandq.

10. Molc,'tojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo
programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo kriivio sandar4 pagal
dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato biudZetines istaigos vadovas pagal Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo 5 priedu 7 punkte nustat5rtas
valandas vadovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5rta tvarka.

11. Mokytojq, dirbanEiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo
programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo
bendr4sias nuostatas tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras, suderings su socialines apsaugos ir darbo
ministru. Darbo laiko struktiira nurodoma darbo tabelyje ir pamokq tvarkaraldiuose. Mokytojq visas darbo
kriivis konkretinamas mokslo metams, suderinamas su mokytoju



II SKYRIIJS

M[OKYTOJU.DIRBANCIU PAGAL IKII旺 OKYKLINIO UGDYldO PROGRAM:A,IR M:ENINIO
UGDYMO MOKYTOJU.DIRBANCIU PAGAL IKIMOKYKLINIO IR(ARBA)

PRIESIⅦOKYKLINIO UGDYR10 PROGRAIMAS,PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAIIR DARBO KRUVIO SANDARA

12. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (aukletojas), meninio ugdymo pedagogq pareigines

algos pastoviosios dalies koeficientai:

13. Ikimokyklinio ugdymo mokytojoms (aukletojoms) dirbandioms pagal ikimokyklinio
ugdymo progrirm4, ir meninio ugdymo pedagogq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ar prie5mokyklinio
ugdymo programas pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo didinami 5-10
procentq, kai grupeje yra l-3 ugdytiniai turintys igimtq ar lgytr1 sutrikimq, turintys dideliq ar labai dideliq
specialiqjq ugdymosi poreikiq.

14. Ikimokyklinio ugdymo mokytojoms (aukletojoms) dirbandioms pagal ikimokyklinio
ugdymo program4 darbo laikas yra36 valandos, i5 jq 33 valandos per savaitg skiriamos tiesioginiam darbui
su ugdytiniais, 3 valandos - netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, dokumentams susijusiems
su ugdymu rengti, bendradarbiauti su tevais).

15. Meninio ugdymo pedagogq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programas darbo laikas per savaitg yra 26 valandos, iS jq 2a valandos skiriamos tiesioginiam darbui su

vaikais, 2 valandos - netiesioginiam darbui su ugdytiniais.

III SI(YRIIJS

MOKYTOJlJ DRBANCIv PAGAL PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMら
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIESiKOEFICIENTAIIR DARBO KRUVIO

SANDARA

16. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
Pedagoginio darbo staZas (metais)

Kvalifikacine
kategorija

iki 2

nuo
daugiau

kaip 2 iki
5

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau

kaip 10 iki
15

nuo
daugiau

kaip 15 iki
20

nuo
daugiau

kaip 20 iki
25

daugiau

kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos

7,13 7,35 7,38 7,42Mokytaas 6,91 6,94 7,00

Suteiktos kvalifikacines kategorijos

Mokltoias 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59

Vlresnysis
molrytojas

7,6 7,63 7,97 8,01 8,05

53 8,57 8,62
Moky,tojas
metodininkas

8,12 8,27

Mokytojas
ekspertas

9,24 9,39 9,63 9,67 9,71

P astovio sios dalie s koefi c ientai (pareigine s al gos b aziniais dydZiais)
Pedagoginio darbo staZas (metais)

KvalinkacinO

kategorija
iki 2

nuo
daugiau

kaip 2 iki
5

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo

daugiau

kaip 10 iki

15

nuo
daugiau

kaip 15 iki
20

nuo

daugiau

kaip 20 iki

25

daugiau
kaip25

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos

7,13 7,35 7,38 7,42Mokメaas 6,91 6,94 7,00

Suteiktos kvalifikacines kategoriios

7,67



Molrytoias 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59

Vyresnysis
mokltoias

7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05

Molcytojas
metodininkas

8,12 8,27 8,53 8,57 8,62

Mokメojas

ckspc■as
9,24 9,39 9, 63 9,67 9,7 1

17. Prielmokyklinio ugdymo pedagogams dirbantiems pagal prie5mokyklinio ugdymo

program4 pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo didinami 5-10 procentq, kai grupese

ugdomi 1-3 vaikai, turintys dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq.

18. Prie$mokyklinio ugdymo pedagogams dirbandiq pagal prie5mokyklinio ugdymo programa

darbo laikas yra36 valandos, i5 jq 33 valandos per savaitg skiriamos tiesioginiam darbui su ugdytiniais, 3

valandos - netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, dokumentams susijusiems su ugdymu

rengti, bendradarbiauti su tevais).

TV SKYRIUS

SPECIAL:Щ,Ju PEDAGOGv,LOGOPEDu PAREIGINIu ALGu PASTOVIOSIOS
DALIES:KOEFICIENTAIIR DARBO KRUVIO SANDARA

19. Specialiojo pedagogo, logopedo (toliau - specialusis pedagogas), dirbanEiq gimnazijoje

ir ikimokykliniame ugdymo skyriuje ,,KregZdute" pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:

20. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo specialiesiems

pedagogams, logopedams gali biiti didinami iki 20 procentq nevir5ijant asignavimo s4matq darbo

uZmokesdio fondo.
21. Specialiqjq pedagogq, logopedq dirbandiq su ikimokyklinio ir prieimokyklinio amZiaus

vaikais, darbo laikas per savaitg yra27 valandos, i3 jrl22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais
(vaikq specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos -
netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, pasirengti vesti speciali4sias pratybas, pagalbai

aukletojams rengiant ugdymo programas, tevams konsultuoti specialiqlq ugdymosi poreikiq turindiq

vaikais ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).
22. Specialiqjq pedagogq, logopedq dirbandiq gimnazijoje su mokyklinio amZiaus vaikais,

darbo laikas per savaitg yra 23 valandos, i5 jq 18 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais

(mokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos -

Pastoviosios dalies koeficientai baziniais
darbo staZas

daugiaukaip 15nuo daugiau
kaip 3 iki 10

nuo daugiau

kaip 10 iki 15

Pareigybe

Iki 3

Nesuteiktos kvalifikacines kategoriios

5,7
∩
υ

′
０5,2 5,46

Specialusis pedagogas,

logopedas
Pedagoginio darbo staZas (met4q)

nuo daugiau kaip
10 iki 15

daugiau kaip 15iki 10

Suteiktos kvalifikacines kategorij os

6,02Specialusis pedagogas,
logopedas

5,47

6,456,23

specialusis
r,ryresnysis

Vyresnysis
pedagogas,
logopedas

6,16

6,926,77
Specialusis pedagogas
metodininkas,
logopedas metodininkas

6,6

77,7,46
Specialusis
ekspertas,
ekspertas

pedagogas
logopedas 7,38



netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, pasirengti vesti speciali4sias pratybas, pagalbai
molgrtojams rengiant ugdymo programas, molqtojams, tdvams konsultuoti specialiqjq ugdymosi poreikiq
turindiq mokiniq ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).

V SKYIuUS
GIIⅦNAZIJOJE DIRBANCIO SOCIALINIO PEDAGOGO IR PSICIIOLOG0
PAREIGINIv ALGu PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

23. Gimnazijos psichologo ir socialinio pedagogo pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientai

azinials

24.Socialinio pedagogo,psichologo pareigines algos koclicicntas turint nlokinio krepこ elio leこ ll

gali biti didinamas iki 20 procentЧ・

25。 SOciali」Ч pcdagOgЧ diめanこ iЧ gimn厖可衝e,dabo l激kas pcr savaitO ra 36
valandos.

26.Psichologu diめ anこ i■ ginm厖巧ac,darbo laikas per savait9 yra 40 vdandll・

VI SKYRIUS

SVIETI】旺O PADAL:DTIO(DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS)VADOVO
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

27.こvietimo padalinio(direkoriaus pavaduotaas ugdymui)vadovo pareigines algos
pastoviosios dalies kool■ cicntai:

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
pedagoginio darbo staZas (metais)

Pareigybe

Iki 3 nuo daugiau

kaip 3 iki 10

nuo daugiau

kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos
5,18 5,21 5,25 5,3Psichologo asistentas

Socialinis pedagogas 5,38 5,67 5,87 5,95

Pedagoginio darbo staZas (metais)
daugiau kaip 15iki 10 nuo daugiau kaip

10 iki 15

Suteiktos kvalifikacines kategoriios
Socialinis
ketvirtos
psichologas

pedagogas,
kategorijos 5,89 6,06 6,13

Vyresnysis socialinis
pedagogas, tredios
kategorii os psichologas

6,55 6,63 6,83

7,48

Socialinis pedagogas
metodininkas, antros
kategorij os psichologas

7,14 7,29

Suteiktos kvalifikacines kategorii os

Socialinis pedagogas
ekspertas, pirmos
kategoriios psichologas

7,93 8,13 8,28

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)

Pedagoginio darbo staZas (metais)

nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiaukaip 15

Mokiniq skaidius

Iki 10

Iki 500 10,44 10,46 10,48

501 ir daugiau 10,5 10,65 0,8



28. Svietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas) vadovui darbo uZmokestis nustatomas
neatsiZvelgiari i isytq vadybing kvalifikacing kategorij4, mokyklq grupg ir paskirti. Svietimo padalinio
(direktoriaus pavaduotojas) vador,ui pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo gali bnti
didinami nuo 5-10 procentq kai gimnazijoje mokoma 10 ir daugiau mokiniq turindiq igimtr+ ar igrfq
dideliq arlabai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq.

29. Svietimo padalinio (direktoriaus pavaduotojas) vadolui pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientai nustatomi atsiZvelgiant i mokiniq skaidiq einamqjq metq rugsejo 1 dienai.

VII SKYRIUS

懲VIETI]Ⅶ O PADALINIO(S]KYRIAUS)VADOVu PAREIGINЁ S ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI

30.Svietimo padalinio(skyriaus)vadOvo ptteigines algOs pastOviOsiOs dalies k00■ ciedai:

31. Svietimo padalinio (skyriaus) vadovui pastoviosios dalies koeficientai del veiklos
sudetingumo gali buti didinami nuo 5-10 procentq kai gimnazijoje ir ikimokykliniame ugdymo skyriuje
ugdoma (mokoma) 5 ir daugiau mokiniq turindiq igi*tq ar igyq dideliq ar labai didiliq specialiqlq
ugdymosi poreikiq.

Pedagoginio darbo staZas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais
dydZiais)

iki 10 9,1

10-15 q5-,.
daugiau kaip 15 l0


