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VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

(toliau - aprašas) parengtas, vadovaujantis 2017 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 (TAR, 

2017-01-31, 2017-01764), 2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 

17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu (TAR, 2018-07-04, 2018-11323) ir Lietuvos 

Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 13 d. priimtu Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 4 straipsnio ir 5 

priedo pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1780 (TAR, 2018-12-20, Nr. 20997) (toliau – 

Įstatymas), kuris įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d., ir  nustato Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – 

darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes.  

2. Mokytojų darbo krūvis sudaromas vadovaujantis Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu 

(patvirtintu LR Švietimo, kultūros ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. Nr. V-186), 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, 

susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašu (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184) 

3. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistema (toliau – sistema) reglamentuoja visų Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarką, detalizuoja pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo kriterijus, 

darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, 
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atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas pagal pareigybes, 

nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, papildomo 

apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką.  

4. Darbuotojų darbo užmokestį, priklausomai nuo atitinkamų reikalavimų (išsilavinimo, stažo, 

kvalifikacinės kategorijos), taikomų atitinkamos pareigybės darbo apmokėjimui, sudaro 

pareiginė alga (pastovioji dalis, kintamoji dalis) taip pat galimos priemokos, premijos: 

4.1. bazinis darbo užmokestis, kuris gali būti nustatomas kaip valandinis atlygis arba 

mėnesinė alga; 

4.2. papildoma darbo užmokesčio dalis, jei tokia nustatoma konkrečiam darbuotojui; 

4.3. galimi priedai už įgytą laipsnį; 

4.4. priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų, funkcijų ar užduočių vykdymą; 

4.5. premijos už pasiektus tikslus, numatytus atitinkamiems darbuotojams ar pareigybėms; 

4.6. premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą ar veiklos rezultatus. 

5. Gimnazijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos 

koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam 

dydžiui (toliau – BD). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą 

pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos BD. 

6. Šis aprašas yra sudėtinė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos darbo tvarkos taisyklių dalis. 

7. Su šiuo darbo aprašu supažindinami visi gimnazijos darbuotojai.  

 

II SKYRIUS 

DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

I SKIRSNIS 

MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS. NEKVALIFIKUOTAS DARBAS 

8. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir 

sąlygos, darbo normos nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri turi 

atitikti šios darbo apmokėjimo sistemos nuostatas. 

9. Darbuotojų atliekamo darbo turinys, jo aprašymas, darbuotojams privalomi kvalifikaciniai 

reikalavimai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma ir savanoriška kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka nustatomi darbuotojų pareigių aprašuose ir/arba darbo sutartyse. 

10. Gimnazijoje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė 

alga ir minimalus valandinis atlygis. 

11. Minimalus darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą 

darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą.  
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12. Minimalus darbo užmokestis mokamas už nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu darbu 

laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių 

gebėjimų reikalavimai. 

13. Pareigos Gimnazijoje, priskirtinos prie nekvalifikuotų darbų, yra šios: valytojas, kiemsargis, 

budėtojas-sargas, rūbininkas. 

 

II SKIRSNIS 

MOKĖJIMAS UŽ VIRŠVALANDINĮ DARBĄ IR DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ 

DIENOMIS 

14. Už viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. 

15. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, ar viršvalandinį 

darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. 

16. Už viršvalandinį darbą švenčių dieną mokamas dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio 

dydžio užmokestis. 

17. Už darbą švenčių dieną, darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas 

dvigubas darbuotojo darbo užmokestis arba darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių 

dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas padauginti iš nustatyto (14-16 punktai) 

atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko. 

 

III SKIRSNIS 

DARBAS NE VISO DARBO LAIKO SĄLYGOMIS. DARBO LAIKO APSKAITA 

18. Sutarus su darbuotoju, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis mokamas to 

darbuotojo proporcingai dirbtam laikui. 

19. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų 

nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes 

pareigas, tobulinant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su 

darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, 

atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ar kitas aplinkybes. 

20. Darbo laiko apskaita tvarkoma Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka 

nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. 

21. Darbuotojai, atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, paskiriami Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

22. Užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina 

Gimnazijos direktorius.  
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23. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos 

poskyrio specialistui iki einamojo mėnesio 23 dienos. 

 

IV SKIRSNIS 

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ APMOKĖJIMAS 

24. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 

Laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai 

kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis 

darbo užmokestis. 

25. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų 

pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (dirbama penkias 

darbo dienas per savaitę) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio 

mokėjimo tvarka ir terminais. 

26. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta 

darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. 

27. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už nepanaudotas 

atostogas mokama kompensacija. 

28. Darbuotojams išmokėtos premijos, priedai nėra įprastinė darbo užmokesčio dalis, išmokėtos 

premijos nėra įtraukiamos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. Skaičiuojant 

kompensaciją už nepanaudotas atostogas, neįskaičiuojamos premijos, priedai, tai nėra 

įprastinė darbo užmokesčio dalis.  

 

V SKIRSNIS 

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ, PAŠALPŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

29. Priemokų, premijų, pašalpų tvarką ir mokėjimo sąlygas reglamentuoja Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 30-986/19 

patvirtintas Darbo užmokesčio priemokų, premijų nustatymo ir pašalpų skyrimo Vilniaus 

miesto savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas.  

30. Premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius šešis mėnesius padaro pareigų, 

nustatytų darbo teisės normose ar darbo sutartyje, pažeidimą.  

 

VI SKIRSNIS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, TVARKA 
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31. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu 

darbuotojas prašo, - kartą per mėnesį. 

32. Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma ne vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo 

pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip. 

33. Darbo užmokestis mokamas tik pinigais, pervedant į darbuotojo nurodytą asmeninę sąskaitą 

banke. 

34. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos 

išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. 

35. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį darbuotojui pateikiama informacija apie jam apskaičiuotas, 

išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmę.  

36. Darbuotojui raštiškai prašant, darbdavys išduoda darbuotojui pažymą apie darbą 

Gimnazijoje. Pažymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos ir/ar pareigos, kiek laiko jis 

dirbo, darbo užmokesčio dydis ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo 

įmokų dydis. 

37. Informacija apie darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientus, darbo užmokestį vieną 

kartą per kalendorinius metus pateikiama Darbo tarybai. 

 

VII SKIRSNIS 

IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

38. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais: 

38.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų 

sumoms; 

38.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų; 

38.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui; 

38.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar 

dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių 

priežasčių arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva; 

38.5. išieškant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji raštai, 

išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu; teismo įsakymai; 

institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose; kiti institucijų ir 

pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai). 

39. Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys sužinojo 

ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. 

 

 



6 

 

III SKYRIUS 

GIMNAZIJOJE PATVIRTINTŲ PAREIGYBIŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

 

I SKIRSNIS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO GIMNAZIJOS 

DARBUOTOJAMS KRITERIJAI 

40. Gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui metinių uždavinių 

įgyvendinimo vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro  (toliau - Švietimo ir mokslo ministras)  nustatyta tvarka. 

41. Gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos nustatomos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

42. Gimnazijos direktorius, nustatydamas pastoviosios dalies koeficientą darbuotojams, 

atsižvelgia į gimnazijai skirtas lėšas. 

43. Gimnazijos direktorius įsakymu tvirtina Gimnazijos pareigybių sąrašą, pareigybių lygius ir 

pareigybių aprašus.  

44. Gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandara detalizuojama mokslo metams ir tvirtinama 

Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

45. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

pareiginės algos koeficientais.  

46. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui 

(pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas). Pareiginės algos 

pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš 

pareiginės algos bazinio dydžio.  

47. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo 

apmokėjimo įstatymą nustato gimnazijos direktorius. Nustatant koeficientus atsižvelgiama ir 

į gimnazijai skirtus darbo užmokesčio asignavimus. 

48. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje. 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas keičiamas pasikeitus darbuotojų pareigybių 

skaičiui, darbo užmokesčio asignavimams, mokinių skaičiui, darbo stažui, kvalifikacinei 

kategorijai, veiklos sudėtingumui, mokytojo darbo krūvio sandarai ar nustačius, kad 

gimnazijos direktoriaus ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja 

dalimi) viršija praėjusio ketvirčio gimnazijos darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. 

49. Gimnazijos direktorius. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu direktoriui 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal DAĮ 5 priedą, 
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atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, mokinių skaičių, veiklos sudėtingumą, atsižvelgiant 

į Gimnazijos veiklos rezultatus; darbo užmokesčio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo 

sutartyje; 

50. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal DAĮ 5 priedą, 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, veiklos sudėtingumą, atsižvelgiant į Gimnazijos 

veiklos rezultatus; darbo užmokesčio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje. 

51. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 5 procentais pavaduotojui, 

atsakingam už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jei 

ugdoma 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinių, didelių arba 

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

52. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 5 procentais pavaduotojui, 

kuruojančiam lietuvių kalbą, jei gimnazijoje ugdoma 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos 

Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių lietuvių kalbos, 

dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pradžios Lietuvos 

Respublikoje. 

53. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pavaduotojui ugdymui gali būti didinamas 

iki 20 procentų, jei užtenka gimnazijos valdymui skirtų lėšų, atsižvelgiant į veiklos 

sudėtingumo apimtį, įvertinus: 

53.1.  darbo krūvio padidėjimą dėl naujų funkcijų paskyrimo; 

53.2.  papildomų įgūdžių arba naujų, svarbių einamoms pareigoms, žinių įgijimo būtinumą; 

53.3. pavaduotojo savarankiškai prisiimamas ir vykdomas veiklas, padedančias pasiekti 

geresnių ugdymo rezultatų (pvz. ugdymo projektų inicijavimas, organizavimas ir 

vykdymas). 

54. Jei gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla atitinka du ir daugiau 50-52 punktuose 

nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau 

kaip 25 proc. 

55. Gimnazijos  direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems reikalams pareiginės algos 

pastoviosios algos koeficientas nustatomas pagal DAĮ 1 priedą, priklausomai nuo profesinio 

darbo patirties ir Gimnazijos lėšas. 

56. Gimnazijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja 

dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio gimnazijos darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų 

(pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių. 

57. Gimnazijos psichologo, socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją: 
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58. Psichologo, socialinio pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami, 

esant darbo užmokesčio lėšų, iki 20 procentų, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo apimtį, 

įvertinus: 

58.1. specialiųjų poreikių mokinių skaičių; 

58.2. darbo krūvio padidėjimą dėl naujų funkcijų paskyrimo; 

58.3. darbuotojo savarankiškai prisiimamas ir vykdomas veiklas, padedančias pasiekti 

geresnių gimnazijos veiklos rezultatų (pvz. savitos pagalbos mokiniui sistemos kūrimas). 

59. Gimnazijos specialistų (A ir B lygio) ir kvalifikuotų darbuotojų (C lygis) pareiginės algos 

pastovioji dalis priklauso nuo pareigybės lygio ir profesinio darbo patirties, koeficientas 

nustatomas pagal DAĮ 3 ir 4 priedus. Fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis (ne 

mažiau kaip pastoviosios dalies koeficientų vidurkis, atsižvelgiant į Gimnazijai skirtas lėšas) 

mokamas: 

59.1. bibliotekininkui; 

59.2. raštinės vadovui; 

59.3. sekretoriui; 

59.4. techninių mokymo priemonių specialistui; 

59.5. informacinių komunikacinių technologijų specialistui; 

59.6. laborantui. 

60. Pareiginės algos pastovioji dalis minimalios mėnesinės algos dydžio nustatoma 

darbininkams (D lygis): 

60.1. pastatų prižiūrėtojui; 

60.2. valytojui; 

60.3. budėtojui-sargui; 

60.4. rūbininkui; 

60.5. kiemsargiui. 

61. Konkrečių darbuotojų, priskirtų atitinkamoms pareigybėms, pareigos nustatomos pareigybės 

aprašymuose. Darbo sutartyje gali būti numatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokėjimo 

sąlygos, tačiau jos negali prieštarauti šiai darbo užmokesčio sistemai. 

62. Darbuotojui įgijus aukštesnę kvalifikaciją, Gimnazijos direktoriaus sprendimu tokiam 

darbuotojui gali būti mokamas didesnis darbo užmokestis arba pritaikytas didesnis darbo 

apmokėjimo tarifas. Esant laisvoms darbo vietoms, kurioms keliami aukštesni reikalavimai, 

tokios darbo vietos pirmiausia pasiūlomos Gimnazijos darbuotojams, įgijusiems aukštesnę 

kvalifikaciją. Tokiu atveju darbuotojui taikoma užimamos aukštesnės pareigybės atlyginimų 

sistema. 
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63. Mokytojams, pagalbos mokytojui specialistams ir D pareigybės lygio darbuotojams 

pareiginės algos kintamoji dalis, vadovaujantis DAĮ, nenustatoma. 

64. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų 

darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

65. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Gimnazijos 

darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. 

 

II SKIRSNIS  

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTŲ NUSTATYMAS 

66. Gimnazijos mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi, 

atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją. 

67. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 1-15 

procentų: 

67.1. Dirbantiems klasėje (grupėje), kurioje ugdomas vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų 

ar įgytų vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

67.2. Mokytojams, mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus 

metus nuo mokinio mokymosi ir Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas. 

67.3. Koeficiento didinimas nustatomas įvertinus kontaktinių pamokų skaičių per savaitę, 

kurias mokytojas praveda kiekvienam mokiniui, pagal 67.1. – 67.2. kriterijus. 

Pamokų skaičius per 

savaitę 
Procentas 

1-3 1 

4-7 2 

8-11 3 

12-20 4 

21-29 5 

30 ir daugiau 6 

68. Mokytojams, mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas 

namuose – 3 proc. Koeficientas gali būti nedidinamas tais atvejais, kai mokinys mokomas 

ne namuose, o gimnazijos patalpose. 

69. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, esant lėšų, gali būti didinami iki 20 

procentų pagal šiuos kriterijus: 
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69.1. už darbą su didelėmis klasėmis (grupėmis) šių dalykų mokytojams: lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, gamtos mokslų, istorijos, geografijos – nuo 2 iki 10 proc., kai 

klasėje (grupėje) mokosi 31-32 mokiniai, įvertinus tokių klasių ir pamokų jose skaičių; 

69.2. kai klasėje (grupėje) mokosi labai skirtingų gebėjimų mokiniai ir mokytojas jiems 

rengia daug diferencijuotų, individualizuotų užduočių - nuo 2 iki 6 proc. 

69.3. Jeigu mokytojo veikla atitinka du ir daugiau 67.1 ir 67.2 punktuose nustatytų kriterijų, 

jie sumuojami, tačiau jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne 

daugiau kaip 25 procentais. 

 

III SKIRSNIS  

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA IR DARBO GRAFIKAI  

70. Mokytojų, dirbančių vienu etatu, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir 

nekontaktinės). 

71. Kontaktinės valandos skiriamos bendrojo ugdymo dalyko programoms įgyvendinti pagal 

ugdymo planuose numatytas valandas, taip pat neformaliojo švietimo programoms 

įgyvendinti, mokinių konsultacijoms, moduliams ir kitiems ugdymo poreikiams tenkinti 

pagal gimnazijos ugdymo planą. Į kontaktines valandas įskaičiuojamos mokymo namuose 

valandos, kai toks mokymas skiriamas visiems mokslo metams. Skaičiuojant metines 

kontaktines valandas, savaitinių valandų skaičius dauginamas iš 37 (I-II klasių), 36 (III kl.) 

ir 33 – IV klasėms; nekontaktinės valandos numatomos 42 savaitėms.  

72. Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į veiklos sudėtingumą, mastą, gimnazijos tikslus 

numato ir suderina Darbo sutarties priede kiekvieno mokytojo savaitinių ir metinių valandų 

skaičių, etato dalį ir pastoviosios dalies koeficientą bei jo didinimą (kiekį ir pagrindą), 

funkcijas ir veiklas vieniems mokslo metams. 

73. Etato dalis ir darbo krūvio sandara kiekvienais mokslo metais gali keistis atsižvelgiant į 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos ugdymo planą, klasių komplektų skaičių ir skirtas 

mokymo lėšas, gimnazijos veiklos tikslus. 

74. Nekontaktinės valandos susijusios su kontaktinėmis valandomis nurodomos procentais, 

skiriamos pagal dalykų grupes: atsižvelgiant į dalykų mokymo, pasirengimo mokymui, 

užduočių rengimo ir darbų taisymo specifiką bei grupės dydį, mokytojo stažą: 

 Kontaktinių valandų skaičiaus, procentas 

Dalykų grupė Mokytojams, kurių 

darbo stažas iki 2 

metų 

Mokytojams, kurių 

darbo stažas virš 2 

metų 

 

Dorinis ugdymas (tikyba ir etika) 66 46 

Lietuvių kalba ir literatūra 80 60 
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Socialiniai mokslai (istorija, geografija, filosofija ir 

teisės pagrindai, ekonomika, medijos ir visuomenė, 

specializuotos medijos) 

70 50 

Matematika 75 55 

Informacinės technologijos 70 48 

Gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika) 70 50 

Užsienio kalba (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių, 

lotynų) 

70 50 

Menai (muzika, dailė ir teatras, fotografija ir filmų 

kūrimas) 

64 44 

Technologijos, grafinis dizainas, taikomieji menai, 

šokis ir kūno kultūra 

62 42 

Neformaliojo švietimo programos 60 42 

 

75. Vadovavimo klasei funkcijai atlikti numatomos 210 val. per metus, jei klasėje mokosi 

daugiau nei 21 mokinys, 180 val. per metus jei mokinių skaičius 20 ir mažiau.   

76. Veiklos mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui – mokytojo darbo dalis, skirta 

siekti mokyklos bendruomenės tikslų, vykdoma bendradarbiaujant su kitais mokyklos 

bendruomenės nariais, partneriais ar dirbant individualiai. Valandos šioms veikloms 

planuojamos metams 42 savaitėms.  

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

veiklos): 

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

mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų; 

77.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais; 

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

organizuoti.  

78. Privalomos veiklos, numatomos kiekvienam mokytojui. Rekomenduojama nustatant ir 

skiriant kvalifikacijos tobulinimui ir privalomas valandas, atsižvelgti į kontaktinių ir skirtų 

pasiruošimui joms valandų skaičių: 

Kontaktinių ir joms pasiruošti 

valandų skaičius metams 

Kvalifikacijos tobulinimui 

skiriamos valandos 

Privalomos valandos 

Iki 250 10 25 

Iki 500 20 50 

Iki 700 30 75 

Iki 1410 40 102 

Virš 1410 40 Pagal proporciją 

 

79. 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. Šioms veikloms atlikti numatoma 

nedaugiau kaip 400 val. vienam etatui: 
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79.1. bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

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

mokinių saugumui užtikrinti: 

79.1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos 

administravimas ar koordinavimas (nuo 5 val. vienai veiklai); 

79.1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir/ar savivaldos veiklos 

administravimas (nuo 10 val. vienai veiklai); 

79.1.3. mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir dalyvavimas 

jose (nuo 5 val., vienam renginiui,  iki 60 val.); 

79.1.4. mokyklos informacinių technologijų diegimo ir taikymo ugdymo procese, 

socialinių tinklų grupių veiklos koordinavimas (nuo 5 val. iki 40 val.). 

79.2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos: 

79.2.1. bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų koordinavimas ir dalyvavimas jose (nuo 5 

val. iki 20 val.); 

79.2.2. mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, dalyko kurso ar dalyko 

modulio programų rengimas (nuo 5 val. iki 20 val.); 

79.2.3. mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, 

rengimas ir jų įgyvendinimas (nuo 5 val. iki 30 val.); 

79.2.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir/ar regioniniuose projektuose ir 

(ar) jų įgyvendinimas (nuo 5 val. iki 160 val.); 

79.2.5. informacinių komunikacijos technologijų taikymo ugdymo turinyje, skaitmeninio 

ugdymo turininio kūrimo veiklų koordinavimas (nuo 5 val. iki 20 val.); 

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

(nuo 5 val. iki 40 val.). 

79.3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos: 

79.3.1. pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas (nuo 5 val. iki 20 

val.); 

79.3.2. kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas mokykloje (nuo 5 

val. iki 10 val.). 

79.4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos: 

79.4.1. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių 

mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų 

vykdymas ir mokinių rezultatų vertinimas (nuo 10 val. vienai klasei); 

79.4.2. mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų užduočių 

rengimas (nuo 5 val. iki 10 val. vienai klasei); 
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79.4.3. mokytojų praktinės veiklos ir/ar ugdymo proceso vertinimas (nuo 3 val. iki 7 

val.). 

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

79.5.1. edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų organizavimas ir dalyvavimas 

juose (nuo 5 val. iki 20 val.); 

79.5.2. olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir mokinių darbų vertinimas (nuo 5 

val. iki 20 val.); 

79.5.3. mokinių konsultavimas jiems rengiantis pamokoms, olimpiadoms, konkursams, 

varžyboms ir pan. (37 val.). Mokytojams dirbantiems mažesniu nei 0,3 etato gali būti 

nustatyta 18 val.; 

79.5.4. mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas (nuo 5 val. iki 20 val.). 

79.6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, 

renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų (nuo 5 val. iki 20 val.). 

80. Mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas vienu etatu, per savaitę skiriama 

ne daugiau kaip 24 kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo 

planus, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti.  

81. Gimnazijos mokytojo darbo krūvio sandara nustatoma pagal 72-77 punktuose nustatytą 

valandų proporciją ir veiklų sąrašą, kvalifikacinę kategoriją, dalyką, kitus gimnazijoje 

priimtus susitarimus atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą aprašą dėl mokytojų darbo krūvio sandaros. Mokytojo darbo krūvio lentelė 

pateikiama šio aprašo 2 priede. Užpildyta ir mokytojo pasirašyta bei patvirtinta gimnazijos 

direktoriaus parašu. Darbo krūvio sandaros lentelė yra mokytojo darbo sutarties priedas, 

saugomas jo asmens byloje. 

82. Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymas: 

82.1. mokytojams nustatomas lankstus darbo grafikas su fiksuotomis darbo dienos 

valandomis, kuriomis mokytojas privalo dirbti darbovietėje; 

82.2. mokytojo darbo grafike nurodomos kontaktinės, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, 

konsultacijų, susirinkimų (1,5 val.) ir vadovavimo klasei (1 val.) valandos; 

82.3. mokytojui suteikiama galimybė pailsėti ir pavalgyti darbo dienos metu, tai yra 

pertraukų metu. 

82.4. mokytojas gimnazijoje dirba ir tas valandas funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti, bei valandas funkcijoms, susijusioms su veikla gimnazijos 

bendruomenei, vykdyti, kurios apibrėžiamos gimnazijos mėnesio veiklos planuose ar 

kituose gimnazijos direktoriaus įsakymais tvirtinamuose dokumentuose ar atskirais 

įsakymais (pvz. mokytojų ir tėvų susirinkimai, popamokiniai renginiai ir pan.); 
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82.5. kitas valandas mokytojas/klasės vadovas gali dirbti namuose ar kitoje nei gimnazija 

vietoje, laikydamasis darbų saugos reikalavimų; 

82.6 mokytojo prašymu arba direktoriaus pasiūlymu su darbuotojo pritarimu mokinių 

atostogų metu gali būti taikomas nuotolinis darbas. 

83. Darbo grafikas gali būti keičiamas nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais 

(darbuotojo liga, nelaimingas atsitikimas ir kita) prieš darbo dienos pradžią, o nuo darbdavio 

valios priklausančiais atvejais ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. 

84. Mokytojo fiksuotų darbo valandų išdėstymas darbo savaitėje priklauso nuo mokytojo 

pareigybės etato dydžio: 

Etato dalis Darbo dienų skaičius 

1– 0,75 5 darbo dienos 

0,74 – 0,5 4 darbo dienos 

0,4 – 0,25 3 darbo dienos 

0,24 2 darbo dienos 

 

85. Mokytojas gali dirbti mažiau darbo dienų, jeigu jo darbo grafikas neblogina kitų darbuotojų 

darbo grafiko.  

86. Mokytojų darbo grafiką tvirtina gimnazijos vadovas ir  suderina su darbo taryba.  

 

IV SKIRSNIS  

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

87. Mokytojų, psichologų, socialinių pedagogų ir darbininkų pareiginės algos kintamoji dalis 

nenustatoma. 

88. Kitų darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 

metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir 

jų vertinimo rodiklius. 

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

vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 

90. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius gimnazijos darbuotojams nustato 

gimnazijos direktorius. 

91. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą 

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

didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems 

metams. Ją nustato gimnazijos direktorius. 
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92. Gimnazijos darbuotojų veikla vertinama vadovaujantis Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo aprašu (patvirtinta 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu 

Nr. V – 184). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

93. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

94. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokesčio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo metais ir/ar 

pasikeitus  teisės aktams, atitinkamai sistema peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą metuose 

arba pasikeitus teisės aktams. 

95. Sistema suderinta su Darbo taryba, laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais 

pagrindais principų. 

96.  Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia sistema yra supažindinami pasirašytinai ir 

privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis 

Sistemoje nustatytais principais. 

97. Gimnazija turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią sistemą. Su pakeitimais darbuotojai ir 

kiti atsakingi asmenys supažindinami pasirašytinai. 

 

__________________________________ 
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Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos  

 darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

 1 priedas 

                 

                        

VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 
ĮSTAIGOS GRUPĖ - II 

 

Pareigybė Pareigybių grupė Pareigybių lygis Pareigybės kodas 

Direktorius Vadovai A2 134501 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vadovai A2 112036 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Vadovai A2 112036 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojas 

Specialistai A2 233001 

Anglų kalbos mokytojas Specialistai A2 233002 

Prancūzų kalbos mokytojas Specialistai A2 233009 

Rusų kalbos mokytojas Specialistai A2 233010 

Vokiečių kalbos mokytojas Specialistai A2 233011 

Lotynų kalbos mokytojas Specialistai A2 233012 

Matematikos mokytojas Specialistai A2 233013 

Informacinių technologijų 

mokytojas 

Specialistai A2 233014 

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų 

mokytojas 

Specialistai A2 233015 

Ekonomikos ir verslumo mokytojas Specialistai A2 233018 

Geografijos mokytojas Specialistai A2 233019 

Fizikos ir astronomijos mokytojas Specialistai A2 233020 

Biologijos mokytojas Specialistai A2 233021 

Chemijos mokytojas Specialistai A2 233022 

Dailės mokytojas Specialistai A2 233023 

Muzikos mokytojas Specialistai A2 233024 

Teatro mokytojas Specialistai A2 233025 

Choreografijos (šokio) mokytojas Specialistai A2 233026 

Tikybos mokytojas Specialistai A2 233027 

Etikos mokytojas Specialistai A2 233028 

Fizinio ugdymo mokytojas Specialistai A2 233029 

Technologijų mokytojas Specialistai A2 233032 

Medijų ir visuomenės mokytojas Specialistai A2  

Žmogaus saugos mokytojas Specialistai A2 233033 

Neformaliojo švietimo mokytojas Specialistai A2 235906 

Psichologijos mokytojas Specialistai A2 2330 

Psichologas Specialistai A1 263403 

Socialinis pedagogas Specialistai A2 235901 

Bibliotekininkas Specialistai A 262204 

Informacinių technologijų 

specialistas 

Specialistai A  

252907 

Techninių mokymo priemonių 

specialistas 

Specialistai A 235105 

Raštinės vadovas Vadovai B 121913 

Laborantas Technikai ir 

jaunesnieji 

specialistai 

B 314112 

Mokytojo padėjėjas Paslaugų sektoriaus 

darbuotojai 

C 531201 

Sekretorius Tarnautojai C 412001 

Pastatų prižiūrėtojas Kvalifikuoti 

darbininkai 

C 711908 
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Pastatų prižiūrėtojas (elektrikas) Kvalifikuoti 

darbininkai 

C 741101 

Budėtojas- sargas Nekvalifikuoti 

darbininkai 

D 962915 

Rūbininkas Nekvalifikuoti 

darbininkai 

D 962907 

Kiemsargis Nekvalifikuoti 

darbininkai 

D 961303 

Valytojas Nekvalifikuoti 

darbininkai 

D 911209 

 

PASTABA. Pedagoginių pareigybių skaičius nustatomas kiekvieniems mokslo metams, kitų –  

kalendoriniams metams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu dėl skiriamų pareigybių gimnazijai skaičiaus.  

 

__________________________________ 
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Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija 

Darbo krūvio sandara 2019-2020 m. m. 

        
Galioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., vienus mokslo metus. 

       
Vardas Pavardė, dalykas, kvalifikacinė kategorija 

       

        

        Kontaktinės valandos (pamokos ir neformaliojo ugdymo valandos, moduliai, papildomos 

pamokos) I II III IV     Viso 

savaitei       

 

    

 
metams 0 0 0 0 0 0 0 

Valandos, skiriamos ugdomąjai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 
mokymosi pasiekimams vertinti (proc.) 0       

savaitei 0 0 0 0 0 0 0 

metams 0 0 0 0 0 0 0 

Viso: 0 0 0 0 0 0 0 

Veiklos mokyklos bendruomenei ir  profesiniam tobulėjimui   pastabos 

 
Privalomos (102)     

 Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su jais dėl 

mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų     
 Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais (konsultacijos, 

aptarimai)     

 Mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, 

organizuoti (susirinkimai, posėdžiai)     
 

Viso: 

 

  

 
Sulygstamos individualiai (400)     

 
Bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje 

ugdomų mokinių saugumui užtikrinti     

 Dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos administravimas ar 

koordinavimas     
 Dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar savivaldos veiklos administravimas     
 Mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose     

 Mokyklos informacinių technologijų diegimo ir taikymo ugdymo procese, socialinių 

tinklų grupių veiklos koordinavimas     
 Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos     
 Bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų koordinavimas ir dalyvavimas jose (integruotos 

pamokos)     

 Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, dalyko kurso ar dalyko modulio 

programų rengimas     

 Mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, rengimas ir jų 

įgyvendinimas     
 Dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar regioniniuose projektuose ir (ar) jų 

įgyvendinimas     

 Informacinių komunikacijos technologijų taikymo ugdymo turinyje, skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimo veiklų koordinavimas     
 

Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra     

 
Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos     

 Pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas     

 Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas mokykloje     

 Vertinimo, ekspertavimo veiklos     

 Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių 
mokymosi pasiekimų patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas ir 

mokinių rezultatų vertinimas     

 Mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų užduočių rengimas ir 

vertinimas     

 Mokytojų praktinės veiklos ir / ar ugdymo proceso vertinimas     

 
Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos     

 Edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų organizavimas ir dalyvavimas juose     

 Olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir mokinių darbų vertinimas     

 Mokinių konsultavimas jiems rengiantis pamokoms, rašto darbams, olimpiadoms, 

konkursams, varžyboms ir pan.     

 Mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas     
 



19 

 
Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, 

renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų     

 
Profesinis tobulėjimas (kvalifikacijos tobulinimas, įsivertinimas ir kita) 

 
  

 
Viso: 

 

  

 
Viso metams: 

   
2019-2020 mokslo metams nustatomas mokytojo pareigų etatas 

       
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  

       
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo 

       
Sutinku V.Pavardė, parašas, data 

        

 

 

 


