KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
darbuoto.jq clarbo apmokejirno tvarkos apra5o

I

priedas

KUPISKIO IT. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS A IR B LYGIO SPECIALISTU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Pastoviosios dalies koefi cientai
Pareigybes lygis

iki
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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS KVALIFTKUOTU
DARBUOTOJIJ PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybes lygis

C lygis

Pastoviosios dalies koeflcientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
prot'esinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau kaip
nuo daugiau kaip
iki 2
daugiau kaip 10
2ikis
s iki l0
4,03-s.94
4.06-6.16
4,08-7,7
4,0-5,83

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apraSo
2 priedas

PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI

l.

iosios dalies koeflcientai:
o
Lll
S
Direktoriaus vad
(pareigines
algos
baziniais dydZiais)
koeficientai
Pastoviosios
dalies
Mokiniq skaidius
pedagoginio darbo staZas (metais)
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kaip l5

5-10,48

7,66- 10.8

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
darbuoto.jq darbo apmokejimo tvarkos apraSo
3 priedas

MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINII-]I SPECIALISTU DARBO APMOKEJIMAS
MOKYTOJU DARBO APMOKEJIMAS
, nefbrrnali o o Svietimo mok

iosios dalies koefi cientai
(pareigines
Pastoviosios dalies koeflcientai
algos baziniais dydZiais)

I

pedagoginio darbo staZas (rnetais)

Kvalifikacine
kategorija
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Mokytojas

6,42
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Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
eksperlas

2. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo mokytojams:
2.1. didinami

l-15 procentq:

2.1.1. dirbantiems bendrojo ugdyrno mokyklose. kuriq klaseje (grupeje) ugdoma vienas ir
daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq vidutiniq, dideliq ar labai dideliq specialiqjq
ugdymosi poreikiq;

2.1.2. mokantiems mokini. kuriam del ligos ar patologines b[kles skirtas mokymas
namuose;

2.1.3. mokantiems vien4 ir daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq

gyventi

i

Lietuvos Respublikq, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio

mokymosi pradZios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas;

3. . .Ieigu mokytojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo programas
(i5skyrus ikimokyklinio

ir prie5mokyhlinio ugdymo

programas), veikla atitinka du

ir daugiau Sio

priedo 2 punkte nustatytq kriterijq, jo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne
daugiau kaip 25 procentais. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq didinimo del veiklos
sudetingumo kriterijai. nurodyti Sio priedo 2 punkte, atsiZvelgiant iveiklos sudetingumo mast4.

4. Mokytojq, dirbandiq pagal

bendrojo ugdymo, profbsinio mokymo

ir

neformaliojo

Svietimo programas, darbo laikas per savaitg yra 36 valandos (kontaktines ir nekontaktines).

5. Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir nefbrmaliojo
(iSskyrus

Svietimo programas

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), darbo laik4 sudaro:

5.1. Kontaktines valandos, skiriamos bendro.io ugdymo srities (dalyko), formalqii Svietim4
papildandio ugdymo programoms igyvendinti pagal ugdymo planuose numat),tas valandas,
nefbrmaliojo Svietimo programoms (iSskyrus ikimokyklinio. prieSmokyklinio
papildandio ugdymo programas)

-

pagal programoje numatytas valandas,

ir

ir fbrmalqji

Svietimq

valandos ugdomajai

veiklai planuoti, pasiruoSti pamokoms. mokiniq mokymosi pasiekimams veftinti, vadovauti klasei
(grupei);
5.2. valandos, susijusios

sr.i

prof-esiniu tobuleiimu ir

sr"r

veikla rnokyklos bendruomeneje

6. Mokytojo (l pareigybei), dirbandio pagal bendrojo ugdymo
programas (iSskyrus ikimokyklinio

ir prie5mokyklinio

ir

neformaliojo Svietimo

ugdyrno programas). valandq skaidius per

mokslo metus:
Kor-rtaktines valandos ir'

valandos ugdomajai
veiklai planuoti,
pasiruoSti pamokoms,
mokiniq mokymosi
pasiekimams vertinti,
vadovauti klasei (grupei

Pareigybe

Mokyto.j as (pedago gini

Valandos.
susijusios su
profesiniu
tobulejimu ir veikla
mokyklos
bendruomeneje

I5 viso

102-502

1 512

)

s

darbo staZas iki 2 metq)
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytoj as metodininkas
Mokytojas eksperlas
(pedagoginis darbo staZas
nuo 2 metq)

1010-1 410

7. Mokytojui, dirbandiam pagal:
7.1. pagrindinio ugdymo ir nefbrmaliojo Svietimo programas, per metus skiriama ne daugiau

kaip 888 kontaktines valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos

tvirtina Svietimo, mokslo

ir

sporto ministras. mokyti; Siuo atveju ne maZiau kaip 355 valandos

skiriamos ugdornajai veiklai planuoti. pasimoSti pamokoms, mokinir4 mokymosi pasiekimams

vertinti; ne maZiau kaip 152 valandos gali b[ti skiriamos vadovauti klasei (grupei), likusios

ll7

valandq susijusios su profbsiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruorneneje.

7.2. pradinio ugdymo programq, pareigybe fonnuojama, kai jam per metus skiriama 700 ir
daugiau kontaktiniq valandq, 490 ir daugiau valandq skiriama ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti

pamokoms. mokiniq mokymosi pasiekirnams verlinti: ne maZiau kaip 152 valandos gali bfiti
skiriamos vadovauti klasei (grupei), likusios 170 valandq susijusios su profesiniu tobulejimu ir
veikla mokyklos bendruomeneje.

8. Mokyojui fieigu jo pedagoginis darbo staZas iki 2 metq), dirbandiam pagal bendrojo
ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktines valandos, o dirbandiam

pagal nefbrrnaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio
programas)

-

ir

prieSmokyklinio ugdymo

ne daugiau kaip 924 kontaktinis valandos.

9. Mokyojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir nefbrmaliojo Svietimo programas
(i5skyrus ikirnokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo
bendr4sias nuostatas

tvirtina Svietimo, mokslo ir sporlo rninistras. suderings su socialines

apsaugos

ir darbo ministru.
10. Mokytojo. dirbandio pagal bendrojo ugdymo
(iSskyrus ikimokyklinio

ir

ir

nefbrmaliojo Svietimo programas

prieSmokyklinio ugdymo prograrnas), darbo krDvio sandarq pagal

dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato mokyklos vadovas pagal Sio priedo 6 punkte nustatytas
valandas Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
I

l.

Valandq, skiriamq ugdornajai veiklai planuoti. pasiruoSti pamokoms

ir

mokymosi pasiekirnams vertinti skaidir.rs (procentais nuo kontaktiniq valandq):
Mokytojams, kuriq
darbo staZas 2 ir
daugiau metu
mokiniq skaidius
klaseie (grupeie)
ne daugiau
t2-20
kaip I l+

Mokytojams. kuriq
darbo staZas iki 2 metq
Programa, ugdymo. mokymo sritis,
dalykas

mokiniq skaidius
klaseie (grupeie)
ne daugiau

kaip I l*
ugdymo programq dalykai
l.l. Pradinis ugdymas (visi dalykai)
1.2. Paerindinis ugdymas
1 .2.1. Dorinis ugdyrnas (tikyba, etika)
1.2.2. ULsienio kalba
1.2.3. Maternatika
1 .2.4. Infbnnacir.ies technologijos
1 .2.5. Gamtarr-rokslir-ris ugdl'mas
1.2.6. Socialinis ugdymas
1.2.7 . Menai, technologijos, kuno

t2-20

1. Bendrojo
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2. Nefbrmaliojo Svietimo (iSskyrus

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo) progl'amos

55
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12. uL vadovavim4 klasei(grupei) (nepriklausomai nr.ro kontaktiniq valandq skaidiaus per
savaitq)
12. I . jeigu

nrokiniq skaidir"rs klaseje iki 12. - 152 valandos per metus;
jeigu
12.2.
mokiniq skaidius klaseje nuo l2 iki 21 - 180 valandrl per metus
13. Valandq, susijusiq su prof'esiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaidius
mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatomas. atsiZvelgiant i:
13. 1 . minimalq valandtl skaidiq, nurodyt4 Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejirno istatymo 5 priedo 7 punkte bei Sio apraSo 6 punkte skiriam4 kiekvienam mokytojui
privalomoms veikloms, nurodytoms Svietimo. mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklq,
susijusiq sr-r prof-esiniu tobulejimu, apra5e ir Veiklq mokyklos bendruomenei apraSe;
13.2. valandq, vir5ijandiq Apra5o 13.1 papurnktyie nurodyq valandq skaidiq, nustatom4,
atsiZvelgiant i veiklas. nurodytas Svietimo. mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklq,
susijusiq su prof.esiniu tobulejirnu, apraSe ir Veiklq rr-rokyklos bendruomenei apra5e. kurios nera

privalomos kiekvienam mokytojui, tadiau skiriamos mokytojams individualiai, laikantis

Sirl

nuostatq:

13.2.1. nevirSijant maksirnalaus valandq, susijusir4 sLr prot'esiniu tobulejimu ir veikla
mokyklos bendruornenei. skaidiaus. nurodyto Valsty'bds ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejirno istatyrno 5 priedo 7 purnkte bei Sio apraSo 6 punltte;
13.2.2. nevir5ijant Valstybds ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo
priedo
7 pr.rnkte bei Sio apraSo 6 punkte mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatyto darbo
5
valandq skaidiaus i5 viso, atsiZvelgiant i rnokytojui skirtq kontaktiniq valandq, valandq ugdomajai
veiklai planuoti, pasiruoSti pamokomas, mokiniq rnokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei
(grupei) ir Apra5o 13.1 papunktyje nurodytq valandq skaidiq.
14. Suderinus su prot'esine sqjunga 75 procentq visq nekontaktiniq valandq per savaitg
mokytojai gali dirbti nuotolinir"r bDdu.
MOKYTOJI.T, DIRBAXdIU PAGAL IKIMOKYKLTNIO UGDYMO PROGRAMA,
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRUVIO
SANDARA
15. Ikimokyklinio r"rgdyn-ro mokytojams taikomi darbo uZmokesdio pastoviosios dalies
koeflcientai:
Pastoviosios dal ies koetlcientai
Kvalif-rkacine
kategorija

pedagoginio darbo staZas (rnetais)

iki

nuo daugiau kaip
3 iki l0

3

nuo daugiau
l<aip

l0 iki

15

daugiau kaip l5

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos
Mokytoias

4.64

4,93

5,0

5.13

Pedagoginio darbo staZas (metais)

iki

r0

rruo daugiau

kaip l0 ikil5

daugiau kaip l5

Suteiktos kvalifikacines kategorijos

Mo

as

4,96

5,06

5.1 5

Vyresnysis rnokytoias
Mokytojas
metodininkas

5,43

5.51

5 72

5.93

6,09

6,23

16, Pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos suddtingumo:
16.1. didinami 5-10 procentll mokytojarns. dirbantierns pagal ikimokyklinio ugdymo
program4:

l6.l.l. jeigu grupeje ugdorni 2 ir daugiau mokinitl. del igirntq ar igytq sutrikimq turindiq
vidutiniq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ir (arba) 1-3 mokiniai" del igimtq ar igytq sutrikimq
turintys dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdyrnosi poreikirl;
16.1.2. jeigu grupeje ugdomas vienas ir daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos
piliediq, atvykusir"; gyventi i Lietr.rvos Respublik4. nemokanciq valstybines kalbos. dvejus metus
nuo mokinio (rnokiniq) mokymosi pradZios Lietuvos Respublikoje;
16.2. didinarni 5-20 procentll mokytojarns. dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo
program4 jeigu grupeje ugdomi 4 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq dideliq
ar labai dideliq specialiqjq ugdyrrosi poreikiq;
16.3.. Jeigu rnokytojo, dirbandio pagal ikimokyklinio ugdymo program? veikla atitinka du
16.1 punkte nustatytq kriterijus, jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne
daugiau kaip 25 procentais.
17. Mokytojul, dirbandiq pagal ikimokyklinio ugdymo programq darbo laikas per savaitg yra
36 valandos, i5 jq 33 valandos per savaitE skiriarnos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos netiesioginiarn darbui su mokiniais (darbams planuoti. dokurnentams. susijusiems su ugdymu,
rengti, bendradarbiauti su mokytojais. tevais (globejais) ugdyrno klar"rsimais ir kt.).

LOGOPEDU PAREIGINIU ALGU PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI IR DARBO KRUVIO SAN{DARA
18. Logopedan-rs taikomi darbo uZmokesdio pastoviosios dalies koeflcientai:

Pastoviosios dalies koeflcientai
darbo staZas (metais)
Pareigybe

iki

rtuo claugiau

3

kaip 3

nuo daugiau kaip

iki l0

Nesuteiktos kvaliflkacines kate

\)
Lo

r0 iki rs

daugiau kaip l5

OS

5,46

5

1

6"0

das
I
I
I

iki

Pedagoginio darbo staZas metais
I nuo aargra, t<a,p daugiau kaip 15
10

r0 iki

15

Suteiktos kvalitrkacines kategori.ios

Lo

5,47

5,8

6"02

6,16

6.23

6.45

edas

Vyresnysis Iogopedas
19. Pareigines algos pastoviosios dalies koetlcientai del veiklos sudetingumo logopedams

19.1. didinami 5 procentais:

l9.l.l.

teikiantiems speciali4l4 pedagoging pagalbq mokiniams, kuriems del ligos ar

patologines b[kles skirtas mokymas namuose:
19.2. gali bUti didinarni

iki 20 procentq pagal kitus mokyklos darbo apmokejimo sistemoje

nustatytus kriterijus.

20. Logopedq, dirbaniiul mokyklose darbo laikas per savaitE yra 23 valandos,

iS

jq

18

valandq skiriarna tiesioginiam darbui su mokiniais (rnokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiams

tirti ir ivertinti. specialiosiorns

pratyborns vesti), 5 valandos

-

netiesioginiam darbui su mokiniais

(darbams planuoti, pasirengti specialiosioms pratyboms, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo

programas, mokytojams, tevams (globejams, r[rpintojams) konsultuoti specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq mokiniq ugdymo klausimais. dokurnentams. susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).

SOCIALINIU PEDAGOGU PAREIGINIU ALGU PASTOVIOSIOS DALIES
KOEFICIENTAI
2l .Socialiniarns

taikomi darbo r-rZrnokesdio

s dalies koeficientai:

Pastoviosios dalies koeflcientai
darbo staZas (metais)

Pareigybe

iki

nuo daugiau
ha
3 iki r0

3

nuo daugiau
10

daugiau

iki l5

l5

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos
5 tR

Socialinis pedagogas

5

(

5,87

^67

c){

I

Pedagoginio darbo staZas (metais)

iki l0

nuo daugiau

kaip l0 iki

I5

daugiau

kaip l5

Suteiktos kval ifi kacines kategorijos

Socialinis pedagogas

_s,89

6.06

6,13

Vyresnysis socialinis pedagogas

6.5 5

6.63

6,83

22. Socialiniq pedagogq, dirbandiq rnokyklose. darbo laikas per savaitg yra36 valandos.

23. Mokytojo padejejo, pareigybe priklauso C lygiui

ir

mokamas atlyginimas pagal I

pried4.

24. Pareigines algos pastoviosios dalies koetlcientai del veiklos suddtingumo mokytojo
padejejui

iki l0 procentq jeijis dirba su 1-2 vaikais. turir-rdiais judejimo

negalg.

