PATVIRTINTA
KupiSkio r Alizavos pagrindines mokyklos
direktoriaus202l m. rugpjldio 3l d.
isakymu Nr. V- 44

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Darbuotojq darbo apmokejimo sistema (toliau-sistema) reglamentuoja Kupi5kio r.
Alizavos pagrindines mokyklos ftoliau - mokyklos) darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis
(toliau - dafuuotojai), darbo apmokejimo tvark4: pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo
kriterijus, pareigines'algos paitoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareigines algos
pa5alpq mokejimo
kintamosios dalies moteJimo tvarkq ir sqlygas, priemokq ir premijq, materialiniq
tvark4 ir s4lygas, darbuoiojq pareigybiq lygius ir grupes, taip pat kasmetini veiklos vertinim4.
2. Sistema pur"ngtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
m sausio 17 d. Nr. XIII-198, Lietuvos
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu 2Ol7
ir"riuttitos valstybes ir savivaldytiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo Nr. XIII-198
2,3', 4, ir 5 priedq pakeitimo istatymu 2Ol7 m.lapkridio 16 d. Nr. XIII-745 ir Lietuvos Respublikos
d. Nr. XIIdarbo kodekso patvirtinimo, fsigaliojimo ir igyvendinimo istatymu 2016 m. rugsejo 14
Svietimo
neformaliojo
ir
2603., Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo
programas (issfyius ikimotyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), darbo krlvio sandaros
nrrluty*o ivarkos apraiu. patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
2019-03-01 isakymu Nr. V-186, bei jq pakeitimais'

l.

3. Pagrindines Siame tvarkos aprase vartojamos sEvokos:
juo sudarytq darbo sutartf;
3.1. darbuotojas - asmuo, dirbantis mokykloje pagal su
pagal
3.2. darbo uZmokestis - visos darbuotojo pajamos, gaunamos uZ darb4, atliekam4

darbo sutarti su mokykla, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos;

3.3. tariiinis r4.uSut - tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami
nurodomi kiti teises
duomenys apie jq darbo staiE, kvalifikacing kategorij4, paskirt4 darbo krflvi ir
s4rasas
aktuose' n*tutyti duomenyi, kuriq reikia darbo uzmokesdiui apskaidiuoti. Tarifinis
sudaromas mokslo metams;

3.4. priemoka - darbo uZmokesdio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama uZ darb4
nesandiq darbuotojq
nukrypstant nuo I prastq darbo s4lygu, t. y. uz papildomus darbus, uZ laikinai
funkcijq (pareigq) vykdym4, uZ fprast4 darbo krlvi virsijandi4 veiklE;
3.5. premija- kintamoji darbo uZmokesdio dalis, skirta darbuotojams skatinti;
kategorijq
4. Informacla apie darbuotojus, t.y. jo i5silavinim4, darbo staZq, kvalifikacinq
ir kitus duomenis, renka ir tvarko:
4.1. mokytoja vykdanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas - pedagoginiq
darbuotojq;
nepedagoginiq darbuotojq'
5. Darbuotolo udanainir ailygis arba menesin,i alga negali b[ti maZesni uZ Lietuvos
menesinQ alg4'
Respublikos Vyriausybes nustatytus minimalqji valandini atlygi ir minimali4i4
6. Su Sia jarbo apmokejimo sistema supaZindinami visi mokyklos darbuotojai'
4.2. [kvede

-

II SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITA
pildo kiekvien4
7. Darbo laiko apskaitos ZiniaraSti atsakingi uL 5i darb4 darbuotojai
dien4.

ir atsakingq asmenq
administracijos
pasira5y,ti darbo laiio Ziniarasdiai pateikiami KupiSkio rajono savivaldybes
darbo laiko
biudzetiniq istaigq buhalterines apskaitos tamybai. visi5kai ir teisingai iformintas
priklausanti darbo uZmokesti'
uprt ui,o, Ziniaraltis yra pagrindu, ikuidiuoti darbuotojams
9. Kiekviena ,i.n.ri darbo uZmokestis darbuotojams skaidiuojamas, atsiZvelgiant i
g. pasibaigus m6nesiui, Sio menesio paskuting darbo dien4 uZpildyti

fakti5kai dirbt4 laik4.

III SKYRIUS
LYGIAI IR GRUPES
PAREIGYBIIJ
DARBUOTOJU
10. Mokyklos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
auk5tasis i3silavinimas;
l0.l . A
- pur.igytir, kurioms bfltinas ne Zemesnis kaipauk5tasis
universitetinis
kaip
a) er f,gii - pureigy-Ues, kurioms bltinas ne Zemesnis
j
issilavinimu;
issilavinimur rr rnu-girtro kvalifikaciniu laipsniu ar am prilygintu
kaip aukStasis universitetinis
Zemesnis
b) A2 ligio pareigybes, kur^ioms bfltinas ne
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu arba aukstasis

Go

-

issilavinimas su uut'utauro
jam prilygintu
[oleginis issilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar
vertybiq
kultlros
kilnojamqiq
iSsilavinimu, taip fat mokyiojq, baleto artistq ir Sokejq bei
restauratoriq PareigYbes.
auk5tasis iSsilavinimas ar
10.2. B'iygio - pareigybds, kurioms bltinas ne Zemesnis kaip
specialusis vidurinis i5silavinimas, igyti iki 1995 metq;
vidurinis i5silavinimas ir
10.3. C lygio - pareigybis, kurioms butinas ne Zemesnis kaip
(ar) igyta profesine kvalifikacija;
ar profesines kvalifikacijos
10.4. D lygio - paieigybes, kurioms netaikomi i5silavinimo
reikalavimai.

ll.MokyklosdarbuotojqpareigybesskirstomosiSiasgrupes:
pareigybes priskiriamos A (A I
I 1 .1 . bi;dzetiniq istaigq ,uaorii ir jq pavaduotojai, kuriq
ar A2) lygiui, atsiZvelgiant i bUtin4 issilavinim4 toms pareigoms eiti;
jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos
1 1.2. strukiuriniq padaliniq vadovai ir
toms pareigoms eiti;
A (Al ar Al)arba B lygiui, atsiZvelgiant i butin4 iSsilavinim4
priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui,
1 1.3. speciai-irtui, kuriq pareigybes
mokytojq, baleto J{1ttt} ir Sokejq' taip pat
atsiZvelgiant i b1tin4 issilavinim4 toms fur.igo-s eiti;
specialistq 42 lygio pareigybiq
kilnojamqiq kult[ros vertybiq restauratoriq pLeigybes priskiriamos

grupei;

,-.^:
kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
(toliau - darbininkai)'
11.5. darbuotojai, kuriq paieigybes prlskiriamos D lygiui

1

1.4.

IV SKYRIUS
DARBO UZTUOI<NSTTO SANDARA
12. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesti

sudaro:

12.1. pareigine alga lmenesine alga- pastovioji

.. , ,

ir kintamoji dalys

r tik pastoviolt
arba- -:,.

dalis);
12.2. priemokos, materialines pa5alpos ;
vir5valandini darb4;
12.3. mokejimas uZ darb4 poiliio ir Svendiq dienomis,
12.4. premijos.

V SKYRIUS
DALIES NUSTATYMAS
PASTOVIOSIOS
PAREIGINES ALGOS

13. Mokyklos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis

vienetas 2021 metais yra
nustatoma pareigines algos koeficientais. Pareiginds algos koeficiento
nustatomas
lygus pareigincs algos baziniam dydziui 177 Eur. (pareiginOs algos bazinis dydis
koeficientq
algos
pareigines
atitinkam4
i.6tyri rl. flareigine-s algos pastovioii oatis apskaidiuojama
dauginant i5 pareigines algos bazinio dydZio'
14. MokykloJ darbuotojq, iSrkyrm darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis
profesinio darbo patirtf, kuri
nustatoma pagal Apraso 1 pried4, atiiZrelgiant ! pareigybes lygi ir
apraSyme
apskaidiuojur* ,r*uojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiSkas pareigybes
pareigybes
nustatytam tam tikros profesijos ai specialybes darbas arba vykdytos analogiskos
apra5yme nustatytoms funkcij os.
algos
15. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines
dydZio.
16. Darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo
apmokejimo sistemoje numatytus koeficientus nustato mokyklos direktorius isakymu.
17. pareigybiq s4ra5ai derinami su Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos
dirbandiq pagal darbo
Kulturos, svietimo ir-sporto skyriaus vedeja, o didZiausi4leistin4 darbuotojq,
tvirtina KupiSkio
skaidiq
pareigybiq
sutartis ir gaunandiq darbo uZmokest! is savivaldybes biudZeto,
rajono savivaldYbes tarYba.
darbo sutartyje.
l g. Mokyklos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama
19. pareigines algos pastovioiios daiies koeficientas nustatomas i5 naujo pasikeitus
darbo patirdiai ir (ar)
darbuotojq pareigybi[ skaidiui (t.y. perejus i kit4 istaigq 9rup9), vadovaujamo
(pastovioji dalis
profesinL'darbo patiidiai ar nustadius,"rud motytloi darbuotojo pareigine alga
virsija praejusio ketvirdio darbuotojq 5 vidutinius pareiginirl algq

tartu su kintamqja dalimi)

(pastoviqiq daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydZius'

VI SKYRIUS
MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU, PAVADUOTOJO UGDYMUI
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

20. Mokyojq ir pagalbos mokiniui specialistq, skyriaus vedejo pareigines algos
darbo staLq'
pastovioji dalis nustatotnu pugut ApraSo 3 pried4, atsiZvelgiant i pedagoginio
tvalifikacing kategorij4 ir veiklos sudetingum4'
. . ,, dahs
r-,.
23. frlotytios direktoriaur fuuuduotojo ugdymui pareigines algos pastovioji.
mokiniq skaidiq ir (ar)
nustatoma pagal Apra5o 2 pried4, atsiZvelgiant i mokykloje ugdomq
pedagoginio darbo staZ4 bei veiklos sudetingum4'
dalies
24. Mokytojq, pagalbos mokinlui specialistq, pareigines algos pastoviosios

iio apiaSo 3 priede nustatytais atvejais nurodytais dydZiais'
25. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq pareigines algos kintamoji

koeficientas didinamas

dalis

nenustatoma.

VII SKYRIUS
DALTES NUSTATYMAS
KINTAMOSIOS
PAREIGINES ALGOS
priklauso nuo
26. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas
uzduotis, siektinus rezultatus
praejusiq metq veikios vertinimo pugut darbuotojui nustatytas metines
atvejus'
ir jqvertinimorodiklius, iSskyrus Apraso 28 punkte nurodytus
pieigines
atsiZvelgiant
! praejusiq metq veiklos vertinim4,
algos kintamoji dalis,
27.
pareigines algos pastoviosios dalies'
nustatoma vieneriem"s metams ir gali slet<ii iti 40 procentq

28. Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali buti nustatlta priemimo i
darb4 metu, atsiZveigiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne
didesne kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.
29. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal mokyklos darbo
apmokejimo sistem4, ivertings mokyklos darbuotojq praejusiq metq veikl4, nustato mokyklos
direktorius isakymu.
30. Darbininkams (D lygis) pareigines algos kintamoji dalis nenustatoma.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJU KASMETINES VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS
31. Mokyklos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - ivertinti mokyklos
darbuotojq, iSskyrui darbininkus, praejusiq kalendoriniq metq veikl4 pagal nustatytas metines
uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.
32. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metines veiklos uZduotys,
siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam mokyklos darbuotojui per vienq menes! nuo priemimo i pareigas dienos, tadiau jeigu iki einamqjq kalendoriniq metq
pabaigos'lieka maZiau kaip 6 menesiai einamiesiems metams siektini rezultatai ir jq vertinimo
iodikliai nenustatomi. Prireikus nustatytos metinds uZduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo
rodikliai einamaisiais metais gali b[ti vien4 kart4 pakeisti arba papildyi, bet ne veliau kaip iki
liepos 1 dienos.
33. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius mokyklos
darbuotojams nustato ir kasmeting veikl4 vertina mokyklos direktorius. Mokyklos darbuotojq veikla
jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mdnesius
ivertinama kiekvienais metais iki sausio 3 I dienos,
per praejusius kalendorinius metus ejo pareigas mokykloje'
34. Mokyklos direktorius ivertings darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4:
34.1. labai gerai - nustatyti vieneriems metams pareigines algos kintamosios dalies
dydi, ne maZesni kaip 15 procentq pareigines algos pastoviosios dalies'
34.2. geiai - teikia vertinimo iSvad4 mokyklos direktoriui su sillymu nustatyti
vieneriems metams pareigines algos kintamosios dalies dydi. Pareigines algos kintamosios dalies
dydis ne maZesnis kaip 5 procentai pareigines algos pastoviosios dalies;
34.3. patenkinamai - vienerius metus nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies
dydZio;
34.4. nepatenkinamai vieneriems metams nustatyti maZesni pareigines algos
ir
pastoviosios dalies kteficient4, tadiau ne maZesni, negu nurodyta Lietuvos Respublikos valstybes
pagal
pareigybei
tai
prieduose
savivaldybiq fstaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo 1-3
vadovaujamo'dar6o patirti ir (ar) prot'esing darbo patirti numatytas minimalus pareigines algos
pastoviosios dalies koeficiintar. Pu.Ligin.s algos kintamosios dalies maZinimo dydis - 5 procentai.
35. Mokyklos direktorius ivertings darbuotojo veikl4, per 10 darbo dienq priima
sprendim4 del pareigines algos kintamosios dalies nustatymo.
36. Kon-kredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato mokyklos
metq
direktorius. pareigines algos kintamoji dalis mokama nuo einamqiq metq vasario 1 d. iki kitq
sausio

3l
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IX SKYRIUS

MATERIALINES PASALPOS, PRIEMOKOS, DARBAS POLSIO m SVnNdIq
DIENOMIS, DARBAS NAKTI BEI VIRSVALANDINIS DARBAS
37. Materialines paSalpos yra skiriamos:
jq padiq ligos,
37.1. Mokyklos darbuotojams, kuriq materialine b[kle tapo sunki del
(ibroliq) ir
artimqjq giminaidiq, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tevq, vaikq (ivaikiq), broliq
yra
,.r.rq lir.seriq), taip pat iSlaikytiniq, kuriq globejais ar rlpintojais fstatymq nustatyta tvarka
jeigu yra
paskirti"mokykios daibuotojai, ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo,

pateikti Siq darbuotojq rasytiniai praSymai ir atitinkam4 aplinkybg patvirtinantys dokumentai, gali
tuti rkiriu-alki2minimailqlq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa i5 mokyklai skirtq lesq.
37.2. Mirus mokyklos darbuotojui, jo Seimos nariams i5 mokyklai skirtq le5q gali blti
jo Seimos
i5mokama iki 2 minimaliqiq menesiniq algq dydZio materialine paSalpa, jeigu pateiktas
nariq rasytinis praSymas ir mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.
37.3. Materialines pa5alpos dydis priklauso nuo darbuotojo darbo staZo mokykloje: iki
1 minimalios mdnesines algos dydZio materialine pa5alpa; 15 ir daugiau-2 minimaliqiq
15 metq

-

menesiniq algq dydZio materialine paSalpa.
37.4. Materialines paSalpos dydis ypatingais atvejais (mirus vieninteliam maitintojui,
likus vieniems naslaidiams vaikams ir kt.) gali bfiti didinamas iki 100 procentq. Kiekvienas
ypatingas atvejis aptariamas individualiai, gavus profesines s4jungos sutikim?'
38. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virSyti 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
39. Mokyklos darbuotojams gali blti nustatomos priemokos:
39.1. uL papildom4 darbo krlvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes
apra5yme nustatytas funkcijas nevirSijant nustatytos darbo laiko trukmes;
39.2. ui. papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatyttl pareigybes apraSyme ir

suformuluotq raStu, vYkdYm4.
40. Priemokq dYdis:
40.1. atliekant iprast4 darbo kruvi vir5ijandius darbus, nevir5ijant nustatytos darbo laiko
trukmes - iki 30 procentq mokyklos darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies
dydZio uZ fakti5kai tomis s4lygomis dirbt4laik4;
40.2. laikinai nesandiq mokyklos darbuotojq funkcijq vykdym4:
40.Z.l. pedagoginiams darbuotojams apmokama uZ faktiSk4 dirbt4 laik4 pagal turimq

kvalifikacij4;
40.2.2. kitiems darbuotojams - iki 30 procentq tarnybinio atlyginimo dydLio rtL
fakti5kai tomis s4lygomis dirbt4 1aik4.
41. Priemokos gali bUti nustatomos Apra5o 39,1 ir 39.2 papunkdiuose esandiq
aplinkybiq laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos. Priemokos dydis ir
ilmot63imo galimybes priklauso nuo mokyklos darbo uZmokesdiui skirtq asignavimq.
42. UZ darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo grafik4, mokamas ne maZesnis
kaip dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis. UZ darb4 Svendiq dienE mokamas ne maZesnis kaip
dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis'
43. UL vir5valandin! darb4 mokamas ne maZesnis kaip pusantro darbuotojo darbo
uZmokesdio dydZio uZmokestis. UZ virSvalandini darbE poilsio dien4, kuri nenustatyta pagal darbo
grafik4, mokamas ne maZesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis, o uL vir5valandini darbq
ivendiq dien4 - ne maZesnis kaip du su puse darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio uZmokestis.
Darbuotojo prasymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas ar virSvalandinio darbo laikas.
padauginii iS nustatyto atitinkamo dydZio, gali b[ti pridedami prie kasmetiniq atostogq laiko'
44. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali bflti skiriamos premijos:
44.1. atlikus vienkartines ypad svarbias mokyklos veiklai uZduotis - iki 120 eurq;
44.2. ivertinus labai gerai mokyklos darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veiklq - iki
50 % pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
45. frlmija neskiriama mokyklos darbuotojui, kuriam per 12 menesiq paskirta
drausmine nuobauda.
46. premijos dydis ir ismokejimo galimybes priklauso nuo mokyklos darbo uZmokesdiui
skirtq asignavimq.

X SKYRIUS
tSsx,qJrYMAI IS DARBo uZuoxnsilo
47 . 15

priskaidiuoto darbo uZmokesdio i5skaidiuoj ama:

47.1. istatymq nustatyti mokesdiai (GPM ir VSD);
47.2. antstoliq patvarkymuose nurodytos sumos. Sie iSskaitymai vykdomi gavus i5
antstoliq patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareig4 moketi alimentus, skol4 uZ trlkumus,
Zalos atlyginimq ar kitus isiskolinimus.
48. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietese, jis pasirenka vien4, kurioje bus taikomas
neapmokestinamas paj amq dydis.

XI SKYRIUS
DARBO UZUOrcNSTIO MOKEJIMAS,TERMINAI, VIETA
49. Darbo uZmokestis mokyklos darbuotojams mokamas du kartus per menesi, esant
darbuotojo ra5ti5kam praSymui - karl4 per menesi. UZ pirmqf 4 menesio pusg kiekvieno menesio 20
dienq mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo pra5yme. Avanso suma negali virSyti 40%
priskaidiuoto darbo uZmokesdio. Jeigu mokejimo terminas sutampa su nedarbo arba Sventine
dienomis, jis perkeliamas i ankstesng dien4. Antrql4 mdnesio pusg paskuting darbo dien4 i5mokama
tiksliai apskaidiuota suma atdmus jau iSmoket4 avans4 ir visus priklausandius iSskaitymus.
50. AtsiZvelgiant i galimus finansiniq le5q gavimo sutrikimus ne del mokyklos kaltes,
darbo uZmokesdio mokejimo terminai gali bfti keidiami apie tai informuojant darbuotojus.
51. Avansui apskaidiuoti ir i5moketi sudaromas darbuotojq s4ra5as. Avanso suma
raSoma eurais be centq. Sudar1.t4 Ziniara5ti pasiraSo vyriausiasis buhalteris ir direktorius.
52. Darbo uZmokesdio apskaita tvarkoma naudojant,,Bonus" program4.
53. Kiekvienq kalendoriniq metq darbo uZmokesdio duomenys kaupiami Asmenindse
s4skaitose-kortelese.

54. Darbo uZmokestis mokyklos darbuotojams pervedamas i darbuotojo nurodyt4 banko
s4skait4.

55. Darbuotojq, dirbusiq ne visas mdnesio darbo dienas, darbo

apskaidiuojamas taip: pareigines algos dydis padalijamas i5 to
gautas darbo dienos atlygis padauginamas i5 dirbtq dienq skaidiaus.

uZmokestis
mdnesio darbo dienq skaidiaus,

XII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ LIGOS LAIKOTARPIUS
56. tJL

dvi pirmqsias ligos darbo dienas mokyklos darbuotojams mokama

62,06-1000/o

vidutinio darbo uZmokesdio dydZio ligos paSalpa.

XIII SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ ATOSTOGAS
57. Kasmetinds atostogos

-

tai darbo dienos, suteikiamos darbuotojams pailseti ir

atstatyti darbingum4, paliekant darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini darbo uZmokesti.
58. Kasmetiniq minimaliq atostogq trukme

darbuotojams, vieniems auginantiems vaik4
neigaliems darbuotojams - 25 darbo dienos.

iki

-

20 darbo dienq. Darbuotojams

14 metq arba neigalq vaik4

iki

iki

18 metq, ir

59. Dirbantiems ne visq darbo dien4 arba ne visq darbo savaitg

netrumpinamos.

18 metq,

atostogos

ir mokslo
pedagoginiu,
s4ra54 ministerijos patvirtint4 pareigybiq, kurias atliekant darbas yra laikomas
Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. isakymas Nr. ISAK-1407 (aktuali redakcija)'
61. Papildomos atostogos suteikiamos uZ ilgalaiki nepertraukiam4fi darb4 mokykloje:
darbuotojams, turintiems didesn! kaip 10 metq nepertraukiamqji darbo staZq - 3 darbo dienos, uZ
kiekvienq paskutiniq 5 metq darbo staZq- I darbo diena.
62. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetines atostogos suteikiamos mokiniq
vasaros atostogq metu, atsiZvelgiant i faktiSkai dirbt4laik4.
60. Pailgintos 40 darbo dienq atostogos suteikiamos pagal Svietimo

po 6 menesiq
63. tJZ pirmuosius darbo metus atostogos gali bUti suteikiamos
metq pabaigos' Atostogos uZ
nepertrauktojo darbo sta7o mokykloje, bet ne veliau laip iki darbo
grafikus bei tarpusavio susitarimu.
antrus ir paskesnius darbo metus ,ut.ikiu,nos pagal atostogr+

direktoriaus isakymu'
Kasmetiniq atostogq suteikimo grafikas yra tvirtinamas mokyklos
i5 atostogq daliq negali buti
Viena
64. Atosiogos dalimls suteik'iamos Salims susitarus.
trumpesne kaiP 10 darbo dienq.
atostogq dalis
65. At5aukti iS atostogq leidZiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota
metq atostogtl.
turi bflti suteikiama kitu darbo metq laiku arba prijungiama prie kitq darbo
del jo kaltes).
atleidZiama
kai
(iSrkyrur
atvejus,
66. AtleidZiant darbuotoje i5 darbo
atleidimo dat4'
nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant
darbo uZmokestis. Darbo
vidutinis
67. etoiogrl iai[u darbuotojui garantuojamas
kaip paskutinq darbo dien4 prieS
uZmokestis uZ kasmetines atostogas iSmoki*ur ," veliau
dvidesimt darbo dienq
kasmetiniq atostogq pradZiq. Atoitoginiai uZ atostogq dal!, virsijandi4
mokejimo tvarka ir terminais'
trukmg, darbuotojiri mokami atostogtl metu darbo u2mokesdio
mokami iprasta darbo uZmokesdio
Darbuotojo pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai
mokejimo tvarka.
Pasibaigus
6g. Draud Ziama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija.
kai darbuotojas jq nepageidauja'
darbo santykiams, darbuotojui gali bUti sutiiktos atostogos arba,
nepanaudotas atostogas ismokama, kai
ismokama pinigine kompensacii-a. einigine kompens aciii uL
nutraukiama darbo sutartis, neatsiZvelgiant i j os termin4'
Ol. einiline kompensacij-a uz'nepanaudotas atostogas apskaidiuojama nepanaudotq
darbo dienq koeficiento ir i5 darbuotojo
atostogr+ kalendoriniq dienq skaidiq padauginus i5 metinio
vienos dienos vidutinio darbo uZmokesdio'
tik kasmetines, bet ir tikslines
70. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutarti. gali tureti ne
atostogas.
atostogas: nestumo ir gimdymo, vaiko prieZi[ros, mokymosi

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
tvarka'
71. Gindai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymq nustatyta
darbuotojq
skirtingoms
72. Asmenys, rengiantys darbo uZmokesdio apskaidiavim4
kaupim4, reikiamq dokumentq pildym4'
kategorijoms, yra atsakingi ir u-Z atiiinkam4 duomenq bazes
ir perdavim4 i archyv4' vadovaujantis
reikiamq ataskaitq pateikim4 bei dokumentq saugojim4
nustatyta dokumentq archyvavimo tvarka'
darbuotojq darbo sutartyse nurodo nustatytus darbo uZmokesdio

73. Sekretorius

termlnus.

menesi
74. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvien4
kiti su darbo santykiais susijq
75. Mokyklos darbuotojq darbo uimokestis, priemokos ir
nevir5ijant asignavimo s4matq darbo uZmokesdio fondo.
mokejimai
ii.O*Aoapmokejimo sisiema isigalioja nuo 202lm. rugsejo 1 dienos.
galios darbo apmokejimo sistema'
77. Nuo 2021m- rugsejo 1 dienoi laiklti netekusia
patvirtinta 2O2l'Ol-261 direktoriaus isakymu Nr' V-6

pi""*j;i

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apra5o
1 priedas

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS A IR B LYGIO SPECIALISTU
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS KVALIFIKUOTU
DARBUOTOJU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
profesinio q4f!q patirtis (metais)
nuo daugiau kaip
nuo daugiau kaip
daugiau kaip 10
iki 2
s iki l0
2iki5
4,5-7,8
4,4-6,2
4,3-6,0
4,2-5,9

Pareigybes lygis

C lygis

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apra5o
2 priedas

MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU DARBO APMOKEJIMAS
MOKYTOJU DARBO APMOKEJIMAS
s dalies koeficientai
o Svietimo
Pastoviosios dalies koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)

1

pedagoginio darbo staZas (metais)

Kvalifikacine
nuo

kategorija

iki2

daugiau
kaip 2 iki
5

nuo

daugiau
kaip 5 iki

l0

nuo
daugiau
kaip 10

iki

15

nuo
daugiau

kaip

iki

15

20

lluo
daugiau
kaip 20

iki

daugiau

kaip 25

25

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos

Mokytojas

6,97

6,94

7 o

7,13

7,35

7,38

7,42

Suteiktos kvalif,rkacines kate gorij os

Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas

7,43

7,44

7,45

7,49

7,51

7,54

7,59

7 6

7,63

7,67

7,97

8,0 1

8,05

Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas

8,12

8,27

8,53

8,57

8,62

9,24

9,39

9 63

9,67

9,71

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

didinami 1-20 procentq:

2.1.1. dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, kuriq klaseje (grupeje) ugdoma vienas ir
daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq vidutiniq, dideliq ar labai dideliq specialiqf q

ugdymosi poreikiq;

2.1.2. mokantiems mokini, kuriam del ligos ar patologines bfikles skirtas mokymas
namuose;

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

gyventi

i

Lietuvos Respublik4, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio

mokymosi pradZios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo programas;

3.

Jeigu mokytojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo

(i5skyrus ikimokyklinio

ir prie5mokyklinio ugdymo

ir neformaliojo

Svietimo programas

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 i veiklos sudetingumo mast4.

4. Mokytojq,

dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo

ir

neformaliojo

Svietimo programas, darbo laikas per savaitg yra36 valandos (kontaktines ir nekontaktines).

5. Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo

Svietimo programas

(i5skyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), darbo laik4 sudaro:

5.1. Kontaktines valandos, skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), formalqii Svietim4
papildandio ugdymo programoms igyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas valandas,
neformaliojo Svietimo programoms (i5skyrus ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir formalqji Svietim4
papildandio ugdymo programas)

-

pagal programoje numatytas valandas,

ir

valandos ugdomajai

veiklai planuoti, pasiruoSti pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei
(grupei);
5.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulejimu

ir

su veikla mokyklos bendruomeneje.

6. Mokytojo (1 pareigybei), dirbandio pagal bendrojo ugdymo ir nefbrmaliojo Svietimo
programas (iSskyrus ikimokyklinio

mokslo metus:

ir prie5mokyklinio ugdymo programas), valandq

skaidius per

Kontaktines valandos ir
valandos ugdomajai
veiklai planuoti,
pasiruo5ti pamokoms,
mokiniq mokymosi
pasiekimams vertinti,
vadovauti klasei (grupei)

Pareigybe

Valandos,
susijusios su
profesiniu
tobulejimu ir veikla
mokyklos
bendruomeneje

I5 viso

t02-502

I 5t2

Moky.toj as (pedago ginis
darbo staZas iki 2 metq)

Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytoj as metodininkas
Mokytojas ekspertas
(pedagoginis darbo staZas
nuo 2 metu)

l

010-1 410

7. Mokytojui, dirbandiam Pagal:

7.l. pagrindinio ugdymo ir nefbrmaliojo Svietimo programas, per metus skiriama

ne daugiau

kaip ggg kontaktines valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos
tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; Siuo atveju ne maZiau kaip 355 valandos

skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams
vertinti; ne maZiau kaip 152 valandos gali bDti skiriamos vadovauti klasei (grupei), likusios 117
valandq susijusios su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomeneje.

7.2. pradinio ugdymo program4, pareigybe formuojama, kai jam per metus skiriama 700 ir
pasiruo5ti
daugiau kontaktiniq valandq, 490 ir daugiau valandq skiriama ugdomajai veiklai planuoti,
pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti; ne maZiau kaip 152 valandos gali blti
ir
skiriamos vadovauti klasei (grupei), likusios 170 valandq susijusios su profesiniu tobulejimu
veikla mokyklos bendruomenej

8. Mokytojui (eigu

e.

jo pedagoginis darbo

staZas

iki 2 metq), dirbandiam pagal bendrojo

dirbandiam
ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktines valandos, o
pagal neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programas)

-

ne daugiau kaip 924 kontaktines valandos'

g. Mokyojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo
(iSskyrus ikirnokyklinio
bendr4sias nuostatas

ir priesmokyklinio

Svietimo programas

ugdymo progfamas), darbo laiko grafiko sudarymo

tvirtina Svietimo, mokslo ir sporto ministras, suderings su socialines

apsaugos

ir darbo ministru.

10. Mokytojo, dirbandio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo programas
(i5skyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), darbo kr'[vio sandar4 pagal
punkte nustatytas
dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato mokyklos vadovas pagal Sio priedo 6
valandas Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka.

11. Valandq, skiriamq ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms

ir

mokiniq

mokymosi pasiekimams vertinti skaidius (procentais nuo kontaktiniq valandq):
Mokytojams, kuriq
darbo staLas2ir
daugiau metq
mokiniq skaidius
klaseie (grupeje)
ne daugiau
12-20
kaip 1l*

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

mokiniq skaidius
klaseje (grupeje)
ne daugiau
12-20
kaip I l8

x

dal

1. B

vlsl

I .1 . Pradinis

75

70

50

55

42
47

44

x

1.2.

etika

1.2.1. Dorinis

L.2.2.ULsienio kalba
1.2.3. Matematika
OS
1.2.4. Infbrmacines techno
1.2.5. Gamtamokslinis
1.2.6. Socialinis
1 .2.7 . Menai, technologij os, k[no
kultfira, kiti
2. Neformaliojo Svietimo (iSskyrus
ikimokyklinio ir prieSrnokyklinio
ugdymo)

64
70

62
67

50

70

t5

50

53

65

68

48

65
65

68
68

45
45

60

55

45

48
48

62

40

42

60

40

42

per
12. uL vadovavim4 klasei(grupei) (nepriklausomai nuo kontaktiniq valandq skaidiaus
savaitg):
12.1 . jeigu

mokiniq skaidius klaseje iki

12

-

12.2. jeigumokiniq skaidius klaseje nuo 12

152 valandos per metus;

iki 21 - 180 valandq per metus.

13. Valandq, susijusiq su profesiniu tobulejimu

ir veikla mokyklos bendruomenei,

skaidius

mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatomas, atsiZvelgiant i:

ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
mokytojui
apmokejimo lstatymo 5 priedo 7 punkte bei sio apra5o 6 punkte skiriam4 kiekvienam
Veiklq,
privalomoms veikloms, nurodytoms Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose
apra$e;
susijusiq su profesiniu tobulejimu, apraSe ir Veiklq mokyklos bendruomenei
13.1. minimalq valandq skaidiq, nurodyt4 Valstybes

13.2. valandq, vir5ijandiq Apra5o 13.1 papunktyje nurodyt4 valandq skaidiq, nustatom4,
veiklas, nurodytas Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklq,
atsiZvelgiant

i

apraSe, kurios nera
susijusiq su profesiniu tobulejimu, apraSe ir Veiklq mokyklos bendruomenei

privalomos kiekvienam mokytojui, tadiau skiriamos mokytojams individualiai, laikantis

Sitt

nuostatq:

l3.Z.L nevirSijant maksimalaus valandq, susijusiq su profesiniu tobulejimu
mokyklos bendruomenei, skaidiaus, nurodyto Valstybes

ir

ir

veikla

savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo

apmokejimo lstatymo 5 priedo 7 punkte bei Sio apra5o 6 punkte;
13,2.2. nevir$ijant Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo
5 priedo 7 punkte bei Sio apraso 6 punkte mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatyto darbo
valandq skaidiaus i5 viso, atsiZvelgiant

i mokytojui skirtq kontaktiniq valandq,

valandq ugdomajai

veiklai planuoti, pasiruoiti pamokomas, mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei
(grupei) ir Apra5o 13.1 papunktyje nurodytq valandq skaidiq.

14. Suderinus su profesine sqjunga 75 procentq visq nekontaktiniq valandq per savaitq
mokytojai gali dirbti nuotoliniu b[du'

LOGOPEDU, SOCIALINIU PEDAGOGU PARBIGINIU ALGU
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
18

koeficientai:
Pastoviosios dalies koefi cientai
algos baziniais dydZi ais)
pedagoginio darbo staZas (metais)
s dalies

taikomi darbo uZmokesdio

nuo

Pareigybe

iki

2

metq

I

nuo

l

dausiau 2 daugiau
s iki l0
iki
metq
5 metq

nuo

daugiau
10

iki

15

metq

Nesuteiktos kvalifi kacines kate
Logopedas,
Socialinis pedagogas

6,97

6,94

7 , 00

nuo
daugia
u
15 iki
20
metq

nuo
daugiau
daugiau
kaip 25
20 iki
metai
25 metq

OS

7,13

7,35

7,38

7,42

Suteiktos kvalifi kacines

Logopedas,
Socialinis pedagogas

7,43

Vyresnysis logopedas,
Vyresnysis socialinis
pedagogas

7,44

7,45

7,49

7,51

7,54

7,59

7,6

7,63

7,67

7,97

8)0 I

8,05

logopedams
19. pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo
19.1. didinami 5 Procentais:

19.1.1. teikiantiems specialiqf4 pedagoging pagalbq mokiniams, kuriems del ligos ar
patologines bukles skirtas mokymas namuose;

19.2. gali bflti didinami 20 procentq pagal kitus mokyklos darbo apmokejimo sistemoje
nustatytus kriterijus.

20. Logopedq, dirbandiq mokyklose darbo laikas per savaitg yra 23 valandos, i5

jq

18

valandq skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiams

tirti ir ivertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 5 valandos

-

netiesioginiam darbui su mokiniais

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

programas, mokytojams, tdvams (globejams, rlpintojams) konsultuoti specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq mokiniq ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).
21. Socialiniq pedagogq, dirbandiq mokyklose, darbo laikas per savaitg yra36 valandos.

22. Mokyojo padejejo, pareigybe priklauso C lygiui

ir

mokamas atlyginimas pagal I

pried4.

23. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo mokytojo
padejejui iki 10 procentq jei jis dirba su l-2 vaikais, turindiais judejimo negalE.

MOKYKLU UGDYMA ORGANTZUOJANCTV SXVkU VEDEJV PAREIGINES ALGOS
PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

24. Siame skyriuje nurodytq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai
d

Pedagoginio darbo staZas
(metais)
daugiau kaip l5

S

Pastoviosios dalies koeficientai

l0

25. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo:
25.1. didinami 5-10 procentq:

25.l.L bendrojo ugdymo mokyklq, atsakingiems

uZ

mokiniq, turindiq specialiqiq ugdymosi

poreikiq, ugdymo organizavimE, arbajeigu skyriuje ugdoma (mokoma) 5

ir daugiau mokiniq,

del

poreikiq;
igimtq ar ig)4q sutrikimq turindiq dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi
25.1.2. mokyklq ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejams, jeigu skyriuje ugdoma
(mokoma) 5 ar daugiau uZsieniediq ar Lietuvos Respublikos piliediq, atr,ykusiq gyventi i Lietuvos
Respublik4, nemokandiq valstybines kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo programas pradZios Lietuvos Respublikoje;

26. Jeigu mokyklq ugdymq organizuojandiq skyriq vedejq veikla atitinka du ir daugiau

Sio

priedo 25 punkte nustatytq kriterijq, jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas
ne daugiau kaip 25 procentais.

