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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINE MOKYKLA
MOKYKLOS DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO SISTEMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. KupiSkio

r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau

- Mokyklos) mokytojq darbo apmokejimo
tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo 2017-01-17 istatymu Nr. XIII-198 (Nr. XIII-198 2, 3, 4,7, 8, 14, 17 straipsnirl ir 5 priedo
pakeitimo istatymu; 2018-06-29 Nr. XIII-1395, TAR, 2018-07-04, kodas 2018-11323, isigalioja 2018-090l), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 -06-21 nutarimu Nr. 496 ,,Del Lietuvos Respublikos darbo
kodekso iglwendinimo", Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2018-08-03 isakymu Nr. V689 ,,Del Rekomendacijq del mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir
neformaliojo Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), darbo
kr[vio sandaros patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybes 201 8-07- I I nutarimu Nr. 679 ,,Del
Mokymo le5q apskaidiavimo. paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 201 7- l 0- 1 I nutarimu Nr. 8 l4 ,,Del minimaliojo darbo uZmokesdio", kuriais
vadovaujantis darbuotojams mokoma pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba
tik pastovioji dalis), priemokos. mokejimas uZ darb4 poilsio ir SvendiLl dienomis, nakties bei virSvalandini
darb4, premijos, materialines paSalpos.
2. Mokyklos mokytojq darbas apmokamas taikant pareigines algos koeficientus, kuriq pagrindu
imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintas pareigines atgos bazinis dydis, igyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos dokumentq
nuostatas, diferencijuojant pagal darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo apmokejimo s4lygas ir
dydzius, materialines pasalpas. darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes, taip par kasmetini veiklos
vertinim4.
3. Tvarkoje vartojamos pagrindines s4vokos:
mokytojas - asnluo. ugdantis rnokinius pagal formaliojo arba neformaliojo Svietimo programas;
pedagogas - asmuo, igijgs aukStEii (auk5tesniii. igyq iki 2009 merq, arba specialqji vidurini, ig1,tq
iki 1995 metq) iSsilavinimq ir pedagogo kvalifikacij4;
suddtingas darbas
darbas su vaikais, kurie turi specialius poreikius arba nurodytas LR
valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo Nr. XIII-198 5 priede;
darbo uimokestis visos darbuotojo pajamos, gaunamos uZ darbq, atliekamq pagal pasirasltq
darbo sutarti su Mokykla: darbuotojo pareigine alga (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), priemokos ir
premijos. Darbo uZmokestis mokamas darbuotojams, einantiems pareigas pagal direktoriaus patvirtint4
pareigybiq s4ra54, taip pat uZ darbq vystomuosiuose projektuose ir uZ papildomas funkcijas (eigu pagal
pareigybiq sqraS4 n6ra patvirtinto koetlciento. atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybes patvirlint4 minirnalq menesini ar valandini darbo uZmokesti;
pareigin6 alga pagal LR valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
islatymu Nr. XIII-198 patvirtintus koeficientq dydZius Mokyklos direktoriaus nustatlta darbo uZmokesdio

-

-
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pastovioji dalis, mokama darbuotojui uZ darbq pagal darbo sutartf ir kintamoji dalis, kuri nustatoma pagal
praejusiq metq veiklos vertinimE arba priemimo j darb4 metu, atsiZvelgiant darbuotojo profesini darbo
i
stazq, profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius;
priemoka - darbo uZmokesdio sudedamoji dalis, darbuotojui mokama uZ papildom4 darbo kruvi,
kai yra padidejqs darbq mastas atliekant pareigybes aprasyme nustatltas funkcijas nevirSijant nustatltos
darbo laiko trukmes, uz pavadavimq gretinimo bldu, uz papildomq pareigq ar uzduodiq, nenustatytr+
pareigybes apraSyme ir suformuluotq ra5tu. vykdym4;
ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaite) apmokamas proporcingai dirbtam laikui.
4. Kiekvienoje darbo sutartyje Salys sulygsta del: sutarties termino, pagrindinio ar papildomo
darbo. pareigybes pavadinimo, pareigybes lygio. taikomo pastoviosios pareigines algos dalies dyd2io,
darbo reZimo ir darbo laiko normos, pareigybes apraSyme nustatltq funkcijq ir papildomq funkcijq
vykdymo.

5. Darbo uZmokestis apskaidiuojamas remiantis darbo

sutartyj e nustatltu darbo uZmokesdiu,
darbo grafike nustat)tu darbo laiko apskaitos Ziniara5diu. Mokyklos darbuotojq darbo grafikus ir darbo
laiko apskaitos ZiniaraSdius pildo direktoriaus jsakymu paskirti darbuotojai. Darbo uZmokestis mokamas
darbuotojams pervedant i jq asmenines s4skaitas.

II SKYRIUS
PAREIGYBIV LYGIAI
6. Mokyklos mokytojq pareigybes yra keturiq lygiq:

l) A lygio - pareigybes, kurioms butinas ne Zemesnis kaip

aukStasis iSsilavinimas:
pareigybes,
kurioms
bltinas
ne
Zemesnis
kaip aukStasis universitetinis issilavinimas
su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam pritygintu iisilavinimu;
a) A1 tygio

b) A2 lygio - pareigybes, kurioms bfitinas ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis iSsilavinimas
su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba aukstasis koleginis issilavinimas
su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu, taip pat mokytojq, baleto
artistq ir Sokejq bei kilnojamqjq kultiiros vertybiq restauratoriq pareigybes;
2) B lygio - pareigybes. kurioms bfitinas ne Zemesnis kaip aukStesnysis iSsilavinimas, igyas iki
2009 metq, ar specialusis vidurinis i5silavinimas, igytas iki 1995 metq;
3) C lygio pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas ir (ar) igyta
profesine kvalifi kacij a;

-

4) D lygio

pareigybes, kurioms netaikomi iSsilavinimo ar prolesines kvalifikacijos reikalavimai.
7. Pareigybes skirstomos j grupes:
l) istaigos vadovas (pareigybes lygis Al arba A2);

-

2) vadovo pavaduotojas ugdymui (pareigybes lygis A
3) pedagogai (pareigybes lygis .A2);

I

arba A2\;
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III

SKYRIUS
PAREIGYBIU GRUPES
8. Mokyklos direktorius tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq s4raSus, naudodamasis Lietuvos

Respublikos iikio ministro patvirtintu Lietuvos profesijq klasifikatoriaus kodu (LR

kovo 6 d. [sakymu Nr.

lkio ministro

2013 m.

171 ,,Del Lietuvos profesijq kvalifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo") ir
pritaikydamas profesijos pavadinimq konkrediai pareigybei ivardyti.
9. Mokyklos direktorius tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq apraSymus, o Mokyklos
direktoriaus pareigybes apra5ym4 tvirtina i pareigas priimanti savininko teises ir pareigas lgyvendinanti
institucija.
10. Darbuotojq pareigybes apra5yme turi biti nurodyta:
4-

1) pareigybes grupe;

2) pareigybes pavadinimas;
3) pareigybes lygis;

4) specialfls reikalavimai, keliami Sias pareigas einandiam darbuotojui (i5silavinimas, profesine
darbo patirtis, profesine kvalifi kacija);
5) parei gybei priskirtos funkcij os, pavaldumas.

mokytojq pareigybes skirstomos pagal Sias pareigybiq grupes:
1 I .l . Darbuotojai, kuriems atlyginimai tinansuojami savivaldybes biudZeto ir klases kepSelio
11. Mokyklos

le5omis :
I 1.1.1. Ugdymo procesui organizuoti

ir valdyti:

I l. 1.1.1. Direktorius;
1.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

1

1. 1.

1

1.1.2. Svietimo pagalbai teikti:

11 .1 .2.1 .

Bibliotekininkas:

11.1.2.2. Logopedas;

l1.l .2.3. Socialinis pedagogas;
Mokytojo padejejas.
1 l. 1.3. Ikimokykliniam, prie5mokykliniam ugdymui organizuoti:
1 I .1.3. 1. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas.
1 1.2. Darbuotojai, kuriems atlyginimai finansuojami klases kepSelio le5omis :
1 1.2.1. Ugdymo procesui vykdyti:
1 I .2.1.1. Mokytojas.
I 1.3. Darbuotojai, kuriems atlyginimai finansuojami savivaldybes biudZeto le5omis:
1 1.3.1. Ukvedys;
I 1.3.2. Valltojas;
I 1.3.3. Kiemsargis;
I 1.3.4. Vairuotojas;
I 1.3.5. Statiniq prieZiiiros darbininkas;
1 1.3.6. Kompiuterininkas.
11.1 .2.4.

IV SKYRIUS
DARBO UZMOKESdIO PRISKAITYMAS IR ISMOKEJIMAS
12. Darbuotojo darbo uZr.nokestj sudaro:

i2.1. pareigine alga (menesine alga

-

pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

12.2. priemokos;
12.3. mokejimas uZ darb4 poilsio

ir

Svendiq dienomis, virSvalandini darb4;

12.4. premijos.

13.

Mokyklos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koeficientais. Pareiginds algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginOs algos
baziniam dydiiui 132,50 Eur. (pareigin6s algos bazinis dydis nustatomas istatymu). Pareigines algos
pastovioji dalis apskaidiuojama atitinkamq pareigines algos koeficient4 dauginant i5 pareigines algos
bazinio dydZio.
14. Mokyklos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis atsiZvelgiant i
pareigybes lygi ir prolesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas

prottsijos ar specialybes darbas arba vykdltos
analogiskos pareigybes apraSyme nustatltoms funkcijos. PRIEDAS Nr. L

analogiSkas pareigybes apraSyme nustatytam tam tikros

15. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimalios menesines algos dydZio.
16. Darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo apmokejimo tvarkoje

numatltus koefi cientus nustato mokyklos direktorius isakymu.
17. Pareigybiq s4ra5ai derinami su Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos Kulttiros,
Svietimo ir sporto skyriaus vedeja, o didZiausi4 leistin4 darbuotojq. dirbandiq pagal darbo sutartis ir
gaunandiq darbo uZmokesti i5 savivaldybes biudZeto, pareigybiq skaidiq tvirtina Kupi5kio rajono
savivaldybes taryba.
18. Mokyklos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
19. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praejusiq
metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustat),tas metines uZduotis, siektinus rezultatus irjq vertinimo
rodiklius.
20. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant I praejusiq metq veiklos vertinimq, nustatoma
vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.
2l. Mokyklos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali biti nustatya priemimo i darbq
metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 irjam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne kaip
20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.
22. Konkedius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal biudZetines istaigos darbo
apmokejimo sistemq nustato biudZetines istaigos vadovas.

23. Mokykloje pareigines algos kintamo.ii dalis

nenustatoma: rnokytojams, darbininkams,

kiemsargiui, valltojoms.
24. Priemokos. Priemokos u2 papildomq darbo krivi, kai yra padidejEs darbq mastas atliekant
pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas nevirSijant nustatytos darbo laiko trukmes, ar uZ papildomq
pareigq ar uZduodiq, nenustatyttl pareigybes apra5yme ir sufbrmuluotq raStu, rykdym4 gali siekti iki 30
procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
25 Mokejimas uZ darb4 poilsio ir 5vendiq dienomis. nakties bei vir3valandini darb4 ir esant
nuokrypiams nuo normaliq darbo s4lygq mokama LR darbo kodekso nustatyta tvarka.
26 Premijos. Mokltojams ne daugiau kaip vien4 kaftq per metus gali bDti skiriamos premijos,
atlikus vienkartines ypad svarbias Mokyklos veiklai uZduotis. Premijos negali vir51'ti darbuotojui nustatltos
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio. Jos skiriamos nevir5ijant Mokyklai darbo uZmokesdiui skirtq
leSq.

27. Mokyklos mokytojq darbo apmokejimo tvarka nustatoma kolektyvines sutartyje.
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V SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS NUSTATYMAS
28. Bendrojo ugdymo pedagogui pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR valstybes ir

savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo 5 pried4,
pedagoginio darbo staZE, kvalifikacing kategorijq ir veiklos sudetingumq.

Mokytojq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
P a \ to OS OS dal \ koeu c ientai ( p a fe

n cs a

8 straipsnis

atsiZvelgiant i

b AZ n ta s dy d ZI a s )

pedagoginio darbo staZas (metais)

Kvalifikacine

nuo

nuo

kategorija

daugiau

daugiau

kaip

kaip

iki 2

2ikis

5

iki l0

nuo daugiau

kaip

l0 iki l5

nuo
daugiau

kaip 15 iki
20

nuo daugiau

kaip
20 iki 25

daugiau

kaip 25

Nesuteiktos kval ifi kacines kategorijos
Mokytojas

6,36-

6,42-

6.44-

6,52-

6.62-

6.82-

6,85-

6,42

6,44

6,5

6,62

6,82

6,85

6,89

Suteiktos kvalifi kacines kategorijos

Mokyojas

6,896,9

Vyresnysis

6,9-

6,92-

6,95-

9l

6.92

6,95

6,97

7.05-

7,06-

7.087,t2

7,26-

\4-

7,18-

6,

mok)tojas

7

6,91

7.08

.06

'7,4

Mokytojas

'7,47-

metodininkas

7,54

1,68

1 0')

Mokytojas

8,4-

8,58-

8,80-

ekspefias

8.58

8.72

8,94

Nuo 2018m. rugsejo

I

dienos

iki

'7

6,97

-

7,0

7,07,05

7,447,44
1

q)_

1,96
8,94
8.98

7,47

7,968,0

8,989,02

2019m. rugpjudio 31 dienos taikomi minimaltis pastoviosios

dalies koeficientai.

Jeigu mokytojo veiklos sudetingumas yra taikino pobildZio, nustatltq laikotarpi prie pareigines
algos mokama priemoka.
Jeigu mokytojo veiklos sudetingumas yra nuolatinio pobfldZio, darbo laikotarpiu nustatyta dalimi
yra didinamas pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas.
Pareigines algos pastoviosios dalies koetlcientai del veiklos sudetingumo didinami 3-15 procentq:
- kai klaseje ugdomi 2 ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytr.l sutrikimq turindiq vidutinius
specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) I ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igyq sutrikimq turindiq
dideliq ar labai didetiq specialiqjq ugdymosi poreikiqt
- kai mokiniui del ligos ar patologines bDkles skirtas mokymas namuose;
- kai vykdomas mokymas pagal tarptautinio bakalaureato programas;
- kai yra mokiniai uZsieniediai ar Lietuvos Respublikos piliediai, atvykusieji gyventi i Lietuvos
Respublik4, nemokantys valstybines kalbos. dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradZios Lietuvos
Respublikoje pagal bendrojo ugdymo mokymo programq.
Jeigu mokltojo veikla atitinka du ir daugiau nustatytq kriterijq, jo pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientas gali b[ti didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.
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Nuo 2018m. rugsejo 1 dienos iki 2019m. rugpj[dio 3l dienos pastoviosios dalies koeficientai del
veiklos sudetingumo didinami 5 procentais uZ valandas klasese kuriose yra mokiniq su specialiais
ugdymosi poreikiais.

Mokyklos vadovo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
Pastoviosios dali es koeficientai (pareigines algos baziniais dydZiais)
pedagoginio darbo staZas (merais)

Mokiniq skaidius

iki l0
iki 200

rnetq

2-10,7 t
8,0 I1,74
8,58-12,6
7

201-600
601 ir daugiau

nuo daugiau kaip

7,49-t

1,1

8.46-l

1,8

l0 iki l5

daugiau kaip

15

7,86-n,37
8,8-11,81

8.95-12,62

9,24-12,65

Mokvkl q vadovq pavaduotojq ugdymui pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
Mokiniu skaidius

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

iki t0
iki 500

5,76-10,44

501 ir daugiau

7.

6-10,5

nuo daugiau kaip

l0

iki l5

daugiau kaip 15

5,97-10,46

6,15-r 0,48

7,45-t0,65

7,66-t0,8
Nuo 201 8m. rugsej o I dienos iki 20 l9m. rugpjudio 3 I dienos taikomi minimal0s pastoviosios
dalies koeficientai.
r

VI SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS
29. Mokyklos vadovo pavaduotojui ugdymui, pareigines atgos pastovioji dalis nemaZinama. Jeigu
vadovas, pavaduotojas ugdymui, dirba mokytojais, tai toks darbas laikomas papildomu darbu ir
papildoma pareigybe.
30. Vadovui ir vadovo pavaduotojui ugdymui darbo uZmokestis nustatomas neatsiZvelgiant i igltq
vadybing kvalifikacing kategorij4, mokyklq grupes ir paskirli.
31 .

Mokltojo darbo laiko strukt[ra:

1) kontaktinio darbo su mokiniais valandos - mokytojo tiesioginis bendravimas su mokiniais:
formaliai suplanuotas darbo kruvis mokyklos ugdyrno / mokymo planui ir (ar) neformaliojo Svietimo
programai igyvendinti ir kitoms kontaktinems veikloms su mokiniais (toliau - kontaktines valandos);
2) nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kontaktiniu darbu, - mokytojo veiklos pasirengti
kontaktiniam darbui su mokiniais, vertinti mokiniq pasiekimus ir apie juos informuoti, profesiniam
tobulejimui (toliau - nekontaktines valandos);
3) nekontaktinio darbo valandos, susijusios su kita ugdom4ja veikla - veiklos mokyklos
bendruomenei ir kitos veiklos, neapibreZtos kaip kontaktines valandos, (toliau - kita ugdomoji veikla).
4) Nekontaktinio darbo valandas, apraS1'tas 2) ir 3) punkte mokytojai neprivalo dirbti mokykloje.
UZ savo saugum4 dirbant ne mokykloje mokytojai atsako patys.
5) Nekontaktinio darbo valandos, apra5ltos 3) punkte, skirstomos atsiZvelgus i poreiki ir
mokyklos finansines galimybes, pagal mokykloje susitartE, form4, suderint4 su mokyklos Svietimo
darbuotojq profsqjungos atstovais. PRIEDAS Nr. 2
31. Darbo laiko struktflra nurodoma darbo gratike ir pamokq tvarkaraSdiuose.
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32. Mokytojo darbo kruvio sandara - darbo pareigq paskirstymas pagal laik4 - tai nustatltq
kontaktiniq valandq, valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdlti ir valandq
funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti intervalq ribos, pagal kvalifikacing
kategorij4, ugdymo (mokymo) program4, dalykq (dalykq grupE, mokymo moduli).
33. Mokitoj q darbo kruvio sandara nustatoma pagal Siuos kiterijus:
) ugdymo (mokymo) programa, dalyko (dalykq grupe. mokymo modulis (-iai));
2 ) kvalifikacine kategorija:
3) veiklos sudetingumas;
4) mokymosi forma (veikla vykdoma grupinio ar pavienio mokymosi forma);
I

5) mokiniq skaidius klaseje / grupeje;

34. Mokytojo darbo kuvio pasiskirstymas tarp funkcijq grupiq, ivertinus istaigos poreikius bei
finansines galimybes ir siejant su mokytojq darbo kruvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais
mokslo metais gali keistis.
35. Mokltojq, igyvendinandiq tq padi4 programq, darbo kruvio sandara gali skirtis del skirtingo
darbo kriivio pasiskirstymo tarp funkcijq grupiq, del skirtingq kontaktinio ir nekontaktinio darbo proporcijq,
lstaigos darbo apmokejimo tvarkoje sutartq kriterijq taikymo, mokyojo kompetencijq ir kitq aplinkybiq.
36. Nustatant valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdyti skaidiq,
atsiZvelgiama itai, kad visi mokyojai privalo planuoti ugdymo turini, rengti individualizuotas u2duotis,
vertinti mokiniq mokymosi pasiekimus, stebeti (vertinti. analizuoti ir prognozuoti) mokiniq individuali4
pa2angq, informuoti tews (globejus. rlpintojus) apie jq vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi
paiang4 ir kt.
37. Visiems mokytojams bfitina skirti valandq, skirtq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis
valandomis, vykdlti: savianalizei atlikti, tobulinti profesines kompetencijas, susipaZinti su ugdymo
naujovemis ir kt.
38. Pareigin6s algos pastoviosios dalies keitimas.

Vadovo ir pavaduotojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas i5 naujo:
- pasikeitus mokltoj q darbuotojq pareigybiq skaidiui;
- vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo patirdiai ar
- nustadius, kad Mokyklos vadovo ar jo pavaduotojo pareigine alga (pastovioji dalis kartu su
kintamqia dalimi) virSija praejusio ketvirdio fstaigos darbuotojq 5 vidutinius pareiginiq algq (pastoviqiq
daliq kartu su kintamosiomis dalimis) dydZius.
38.2. Mokytojq pareigines algos pastoviosios dalies koeflcientas nustatomas iS naujo:
- pasikeitus mokiniq skaidiui;
- pedagoginio darbo staZui;
- kvalifi kacinei kategorijai:
39.3. Pastoviosios dalies keitimas privalo buti sutartas darbo sutartyje.
38.1 .
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VII SKYRIUS
PREMIJ(I IR MATERIALINIU PASALPU MOKEJIMAS
40. Mokyklos mokltojq ne daugiau kaip vien4 kartq per metus gali brrti skiriamos premijos. Taip
pat ne daugiau kaip vien4 kartq per metus gali blti skiriamos premijos,
ivertinus labai gerai Mokyklos
mokfojq praejusiq kalendoriniq metq veikl4. Premijos negali virSyi mokyojq nustatytos pareigines
algos pastoviosios dalies dydZio. Jos skiriamos nevir5ijant lstaigai darbo uZmokesdiui skirq le5q.

41. Mokyklos mokltojq, kuriq materialine b[kle tapo sunki del jq padiq ligos, Seimos nariq
(sutuoktinio, vaiko (!vaikio), motinos (imotes), tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers (iseseres), taip pat
i5laikytiniq, kuriq globeju ar rflpintoju yra paskirtas mokyojq , ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto
netekimo, jeigu yra Mokyklos mokytojq rasy,tinis prasymas ir pareikti atirinkam4 aplinkybg
patvirtinantys dokumentai, gali biiti skiriama iki 5 minimaliqiq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa
i5 {staigai skirtq le5q.

42. Mirus Mokyklos mokytojui, jo Seimos nariams i5 Mokyklai skirtq le5q gali b[ti i3mokama iki
5 minimaliqjq menesiniq algq dydZio materialine pa5alpa, jeigu yra jo Seimos nariq rasyinis praSymas ir
pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.
43. Materialing pa5alp4 Mokyklos mokytojq. i5skyrus Mokyklos direktoriq, skiria Mokyklos
direktorius i5 [staigai skirtq lesr].

VIII SKYRIUS
DARBO UZMOKESTIS, PAVADUOJANT NESAN.IUS MOKYTOJUS
44. Papildomas darbo uZmokestis, pavaduojant nesandius mokytojus, mokamas tik tuo atveju, jei
yra darbo uZmokesdio fondo ekonomija, pavaduojamq mokytojq kategorijai.
45. Kito mokt'toj q darbuotojo pavadavimas gati blti atliekamas mokytojq darbo metu arba po jo
darbo, atsiZvelgiant i darbo specifikq ir galimybes:
- jeigu pavaduoj ama darbo metu, uz pavadavim4 skiriama priemoka pagal pastoviql4 dali
pavaduoj andio mokyoj o:
- jeigu pavaduojama po savo darbo, uZ pavadavimq skiriamas papildomas darbo uZmokestis, kuris
negali vir5yti pavaduojamo mokytojo nustatyto darbo uZmokesdio fondo ir nustatomas pagal pastoviqj4
dali pavaduojandio mokytojo.
46. Mokytojo atostogtl metu, ligos ar ligonio slaugymo atveju, pavaduojandiajam negali btiti
priskaidiuojama daugiau papildomo atlyginimo nei susitaupe.
47. Mokttojq kasmetiniq atostogt+ metu gali biti mokamas papildomas darbo uZmokestis, jei
mokytojq Zymiai padideja darbo kivis mokytojq ir jei mokltojai geranoriSkai nesusitaria vienas kit4
pavaduoti be papildomo atlyginimo. Darbuotojo sutikimas pavaduoti kit4 mokytojq be papildomo
atlyginimo, tufi biti direktoriui pateiktas ra5tu.
48. Konkretus atlyginimo dydis kiekvienu atveju nustatomas direktoriaus isakymu, atsiZvelgiant !
nesandio mokfojo pareigini atlyginim4.
49. Ne vienu atveju uZ nesandiq mokytojq pavadavimq priskaityta darbo uZmokesdio suma negali
viriyti pavaduoj andio mokytojo atlyginirno.
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IX SKYRIUS
DARBO UZMOKESTIS, ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALAUS DARBO LAIKO
50. Mokytojo darbo laiko nukypimai turi buti fiksuojami darbo laiko apskaitos Ziniaraltyje.
Direktoriaus darbo poilsio dien4, Svendiq dien4, darbo nakti ir virSvalandinio darbo apskaita yra
tvarkoma, tadiau uZ tq darbq nera mokama, nebent lstaigos kontroliuojantis asmuo priima sprendim4
apmoketi iS nebiudZetiniq leSq.

51. Mokyklos vadovaujandiq mokytojq darbo poilsio dien4, svendiq dienq, darbo naktl ir
virSvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma ir uZ ji mokama kaip uZ darb4 iprastiniu darbo laiko re2imu,
nebent {staigos vadovas priima sprendim4 apmoketi i5 nebiudZetiniq Ie5q.
52. Kitiems mokytojams uZ virSvalandZius ir darb4 poilsio metu apmokama taikant Darbo
kodekse nustatltus koeficientus. Taikant suming darbo laiko apskaitq per kiekvien4 apskaitinio
laikotarpio menesi mokamas pastovus darbo uZmokestis, nepaisant laktiSkai iSdirbtos darbo laiko normos,
o galutinis atsiskaitymas uZ darbq per apskaitini laikotarpi pagal faktinius duomenis apmokamas paskutini
apskaitinio laikotarpio menesi.
53. U2 papildom4 darb4. kai darbas atliekamas pagrindinio darbo metu, apmokama pagal
pagrindinio darbo pareigybes apra5yme nustat)'tq lygi ir koeficient4, atsiZvelgiant i mokytojo profesing
patirti Siam darbui atlikti. UZ papildom4 darbq, kai darbas atliekamas ne pagrindinio darbo metu,
apmokama pagal papildomo darbo pareigybes apra5yme nustatltq lygi ir koeficientE, atsiZvelgiant i
mokyojo profesing patirti Siam darbui atlikti.
54. Apmokejimas arba pridejimas valandq prie atostogq (be apvalinimo):
- virSvalandZiai nakti koef. 2;
- virSvalandZiai poilsio dienq koef'. 2;
- virSvalandZiai Sveniiq dienq koeL 2,5;
- nakti poilsio dienq koef. 2;
- nakti Svendiq diena koei. 2,5.
X SK\'ru11S
KASMETINIU ATOSTOGU APMOKEJIMAS
40 darbo dienq (eigu dirbama 5 darbo dienas per savaitg)
56. { dali atostogtl teise atsiranda, kai mokytojas igauna teisg ibent vienos darbo dienos trukmes
atostogas. Jeigu mokyojas uZ darb4 Mokykloje sukaupiq atostogrl maZiau nei vien4 dien4, atostogos
nesuteikiamos ir atleidZiant mokyojus nekompensuojamos.
57. Darbo metai, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, prasideda nuo mokytojo darbo
pagal darbo sutarti pradZios.
55. Pedagoginiai darbuotojai

-

58. ldarbo metams, uZ kuriuos suteikiamos kasmetines atostogos, tenkandiq darbo dienq skaidiq
iskaitoma:
1) faktiSkai dirbtos darbo dienos ir darbo laikas, kai nedirbamas darbas, bet laikas priskiriamas
darbo laikui;
2) darbo dienos komandiruoteje;
3) darbo dienos, kuriomis nedirbta del mokytojo laikinojo nedarbingumo, sergandiq Seimos nariq
slaugymo, nestumo ir gimdymo atostogr.l, tevystes atostogq, mokymosi atostogrl; (Pastaba: vaiko
prieZiiiros atostogos i taikotarpi, uZ kurj suteikiamos kasmetines atostogos, neiskaidiuojamos)
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4) iki deiimt darbo dienq trukmes per metus suteiktos nemokamos atostogos mokytojo pra5ymu ir
su darbdavio sutikimu, taip pat kitos Darbo kodekso 137 sraipsnio I dalyje nurodyto termino suteiktos
nemokamos atostogos;
5) k[rybines atostogos, jeigu del to susitariama Saliq susitarimu ar tai numatyta darbo teises
nolmose;
59. Atostogos turi

biiti suteikiamos bent kart4 per darbo metus.

60. UZ pirmuosius darbo metus visos kasmetines atostogos paprastai suteikiamos iSdirbus bent
pusg darbo metams tenkandiq darbo dienq skaidiaus. Nesuejus Se5iems nepertraukiamojo darbo
mdnesiams, mokytojo praiymu kasmetines atostogos suteikiamos:
l) neSdioms darbuotojoms prieS ne5tumo ir gimdymo atostogas arba po jq;
2) tevams jq vaiko motinos ne5tumo ir gimdymo atostogrl metu, prieS tevystes atostogas arba po jq;
3) darbovieteje taikomq vasaros atostogq metu.
61. mokytojai turetq pasinaudoti tik sukauptomis atostogq dienomis. Jeigu mokytojas pasinaudojo
atostogq dienomis avansu, tai nutraukiant darbo santykius mokytojas privalo gr4Zinti permokdtus
atostoginius.

62. Atostogos pratgsiamos tiek darbo dienq kiek mokytojas turejo laikinojo nedarbingumo arba
sergandiq Seimos nariq slaugymo darbo dienq pagal grafik4. Jeigu atostogos suteikiamos kalendorinemis
dienomis, tai atostogos pratgsiamos tiek dienq kiek mokytojas turejo laikinojo nedarbingumo arba
sergandiq Seimos nariq slaugymo dienq.
63. Mokytojas gali biiti atSauktas i5 atostogq, esant tamybiniam b[tinumui ir darbuotojui sutikus.
Tokiu atveju permoketa atostoginirl suma atskaitoma i5 moketino darbo uZmokesdio, o nepanaudoq
atostogq dienos suteikiamos pagal atskir4 darbuotojo praSynr4.
64. {staigos taikomos tokios atostogq dienq priskaitymo taisykles:
Minimalios atostogos:
Kai dirbama 5 darbo dienq savaite:
20 d. d. 1365 k. d. x dirbtos k. d. : atostogq darbo dienos.
Arba
20 d. d. 1252 d. d. dirbtos d. d. : atostogq darbo dienos.
"
Arba
Dirbti menesiai x 1,667 + dirbtos dienos x 20 d. d. I 252 d. d.: atostogrl darbo dienos.

XI SKYRIUS
APMOKEJIMAS MOKYTOJO LIGOS ATVEJI.]

ir

motinystes socialinio draudimu apdraustieji asmenys turi teisg [Sio draudimo
paSalpas. Pa5alpq skyrimo, apskaidiavimo bei mokejimo sqlygas nustato LR ligos ir motinystes socialinio

65. Ligos

draudimo istatymas.
66. Ligos paSalp4 uZ pirm4sias dvi kalendorines nedarbingumo dienas moka lstaiga. Mokama
paSalpa negali
didesne negu 80 procentq gavejo vidutinio darbo uZmokesdio, apskaidiuoto

blti

Vyriausybes nustatyta tvarka.

67. Pagrindas skirti tigos iSmok4 yra nedarbingumo paZymejimas, i5duotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo
paZymejimq bei elektroniniq neStumo ir gimdymo atostogtl paZymejimq iSdavimo taisykles.

68. Mokytojui dirbandiam pagal suming darbo laiko apskaitq nedarbingumo
apmokamas pagal

laikotalpis

jo darbo grafikq.
t0

69. Nuo trediosios kalendorines nedarbingumo dienos ligos pasalpa mokama is valstybinio
socialinio draudimo fondo.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
61. Atnaujinta Mokyklos darbo apmokejimo tvarka isigalioja nuo 2018 m. rugsejo

I

d.

SUDERINTA
Mokyklos Svietimo profesines
organizacij os pirmininke
Gryr2ina Kigaite

q\/

ll

PRIEDAS Nr. I

DARBUOTOJU, KURIEMS ATLYGINIMAI FINANSUOJAMI SAVIVALDYBES BIUDZETO
LESOMIS BENDROMS BIUDZETO REIKMEMS, PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI
2018 m. rugsejo I d

Eil

Pareigybes
pavadinimas

Nr.

Pareigybes

>.;.

lygis

=.::O
'7A
r!.1

i

I

t)

t0
'1 S1

I

Ukvedvs

C]

I

Valyoja
Valyoja

D
D
D
D

I

J

4

)
6
7

Kiemsarge
Valytoia
Vairuotojas
Vairuoto jas
Statiniq

prieZiiros
8

9

darbininkas
Kompiuterininkas
Statiniq

I

I
I

MMA
MMA
MMA
MMA

C

I

C

05

4,5
4.5

0.5

MMA

C'

0.5

3,33

D

0.5

MMA

D

1

D

prieZiiros
10.

darbininkas
Statiniq

MMA

prieZiiros
darbininkas

l1
t2.
13.

Bibliotekininke

C

I

Logopede
Socialine
pedagoge

A2

0 )s

4,l3

0,5

5,64

Mokytojo

A2

0 5

A2

0.6

4.

-1

-r

padej ej a

t4

PrieSmokyklinio
ugdymo

5 )5

pedagoge

t2

PRIEDAS Nr. 2

Kupiskio r. Alizavos pagrindinds mokyklos
mokytojq atliekami darbai (veiklos)
bendruomenei 2018/2019 m.m.

Mokytojo vardas, pava rde

Mokytojrl
il.
Nr.
E

I

Metiniq
Darba i, veiklos

Vadovavimas a ukldjama
klasei
Vadovavimas ir darbas

2

metodindje grupdje

3

Vadovavimas ir darbas
ivairiose darbo grup0se

val.
ska ifiu

L08-144
10

5-20

4
5

PU PP ORGANIZAVIMAS,
VYKDYMAS, VERTINIMAS

PU PP

6

individ

ua

Pagal pernaimokslo metq duomenis

Pagalpernai mokslo metq duomenis
po 5val, bet ne dauSiau kaip 4

Matematikai ir lietuviq kalbai
nepriklausomai nuo rengtq
bandomqjq.

10

5-

15

Pagal pernai mokslo metq duomenis
po 5 val, bet ne daugiau 3 veiklos.

Matematikai ir lietuviq kalbai
nepriklausomai nuo rengtLl

20

konsultacijos
VERTINIMAS

SKIRTA

VALANDU

Srupase.

lios

NMPP ORGANIZAVIMAS IR
7

paaiikinimai,
komentarai,
a rgumentai

leiklaseie iki 12, jei klaseje 12 ir
dau8iau mokiniq.

PUPP banduomqjq patikros

uiduodiq rengimas ir
vertinimas

i

s

i

5-

pasta bos,

Valandq skirimo kriterija

konsulta.ijq.

5-20

O.ganizavimas- 10, Vertinimas po 5
kiekvienQ vertinimo dienq

ul

Vadovavimas, seknoriavimas - po 50,

Mokyklos VGK veikla

2

0-50

darbas 20, nepriklausomainuo
posEdiiq skaiaiaus

Rajoniniai metodiniai
9

10.

susirinkimai
lva irios veiklos ataskaitq
rengimas

Projektq rengimas,
11.

dalyvavimas

13

Mokiniq lyddlimas ne darbo
metu
Mokyto.jq tarybos pos6diiq
protokolavimas

t4.

puslapio administravimas

1,2

Mokyklos internetinio

5

5-10
5-20
5

15

Po 5
4,

ui kiekvienE, bet ne dau8iau kaip
jeijie vyksta ne pamokq metu.

Mokltojams, nepriklausomai nuo
parenStq ataskaitq skaitiaus
PaBal pernai mokslo metq duomenis

rengimas 20, dalyvavimas -5.
Pagalpernai metus ul kiekvienQ
palyddjime -5.
Nepriklausomai nuo protokolq
skaitaaus

36

Nepriklausomai nuo atliktq veiklq

72

Nepriklausomai nuo atliktq veillq

15

Mokyklos elektroninio
dienyno administravimas

72

Nepriklausomai nuo atlaktq veiklq.

16

Mokiniq registo
ad ministravimas

l3

PedagogLl registro

36

Nep.iklausomai nuo atliktq veiklq

18

U; kiekvienE regitrE -18

18

Kittl mokyklai privalomq
registrq administravimas

19.

Renginiq mokyklos mastu
organizavimas ir vykdymas

5

1,7 .

adm inisravimas

Buddjimo mokykloje
pertra ukq metu
20

plenerus, ekskursijas,
22.

turistinius iygius.
Mokiniq lP fiksavimas
Mokiniq rengimas
rajonin

10

Organizatoriui

10

Pagal pernai metus ui kiekvienQ
veiklq-10, jeijibuvo vykdoma ne
pamokq metu.

ia

ms ir ialies

5-

10

Mokytojams -5, klasiq auklatojams'10

5-

10

Pagal pernai metus po 5 ui kiekviena
parengtq vaikq rajoniniam ir 10 ialies
konkursui

kon ku rsams

Prevenciniq programq
24

,q

koordinavimas
Bendravimas su mokyklos
partneriais
Mokytojq bendravimas su
t6vais, bendri renginia i,

10
10

10

26.

iSvykos, projekta

27.

Profesinio orientavimo
koord inavimas

10

28.

Dalyvavimas mokytojq
posddZiuose

2-1,0

30.

Pagalpernai metus po 10

ui kiekviene

proSramQ

Po 10

ui kiekvienQ atveji

Pagal pernaimetus po 10

ui kiekvienq

veikla

i

Kabinetq, laboratorijq
29

organizuotQ rengini,5.

organizavimas
lSvykos i variybas,

2L.

Pagal pernai metus u; kiekvienq

prieii0ra
Mokytojq metodine veikla
Kiti direktoriaus skiriam

31.

da rba

32.

Kiti neivardinti darba
(iraSyti)

i

i

Koordinatoriui

PaBal savait6s darbo dienq skaifiq,

jei

posddiiai vyksta ne darbo metu

2-20

PaBal savaitds darbo dienq skaiiil.l

50-100

Pagal savaitds darbo dienq skaiaiq
Metodininkams 100, vyresn. , 50

L0-20

Pagalpernai metus po 10 ui kiekvienA
veikla

i

l5 viso valandq

Mokytojo vardas, pavardd,

pa

ra!as

t4

