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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo ugdymo programą etatinio darbo krūvio sandaros gairės, nustatomos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo  įstatymu, Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo 

krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu, Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika, 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, Mokytojų, dirbančių pagal 

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

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrosiomis nuostatomis,  Mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašu, Mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų susijusių su profesiniu tobulėjimu aprašu. 

2. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama  darbo sutartyje, vadovaujantis  

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos ir mokytojų 

etatinio darbo krūvio sandaros aprašais ir kitais dokumentais. 

3. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMAS 

 

4. Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato Mokyklos vadovas, laikydamasis Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkto nuostatų, Mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu, 

Mokyklos darbo apmokėjimo sistema, suderinta su įstaigos profesine sąjunga, ir neviršydamas įstaigai 

skirtų asignavimų ugdymo reikmėms. 

5. Kontaktinių valandų skaičius mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ar formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programą, pareigybei per mokslo metus nustatomas pagal ugdymo (mokymo) 

planuose numatytas valandas, neviršijant nustatyto maksimalaus kontaktinių valandų skaičiaus; 

6. Kontaktinių valandų skaičius mokytojo, dirbančio pagal neformaliojo švietimo programą 

(išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas), pareigybei 

– pagal programoje numatytas valandas, neviršijant nustatyto maksimalaus kontaktinių valandų skaičiaus:  

7. Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, skaičius mokytojui per mokslo metus nustatomas pagal Mokytojų, dirbančių pagal 

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

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo 1 priede nurodytą 

valandų skaičių (procentais nuo kontaktinių valandų), atsižvelgiant į įgyvendinamą programą, ugdymo ar 

mokymo sritį, dalyką ir į mokinių skaičių klasėje (grupėje).  

8. Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojo pareigybei per mokslo metus 
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nustatomas pagal Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros 

nustatymo tvarkos aprašo 2 priedą, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje (grupėje).  

9. Valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičius 

mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatomas, atsižvelgiant į:  

9.1. minimalų valandų skaičių, nurodytą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte, skiriamą  kiekvienam mokytojui privalomoms veikloms; 

9.2. valandos, viršijančios Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo 

krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą valandų skaičių, nustatomos, 

atsižvelgiant į veiklas, nurodytas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklų, susijusių su 

profesiniu tobulėjimu, apraše ir Veiklų mokyklos bendruomenei apraše, kurios nėra privalomos kiekvienam 

mokytojui, tačiau skiriamos mokytojams individualiai, neviršijant maksimalaus valandų, susijusių su 

profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičiaus, nurodyto Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte ir neviršijant Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte mokytojo pareigybei per mokslo metus 

nustatyto darbo valandų skaičiaus iš viso, atsižvelgiant į mokytojui skirtų kontaktinių valandų, valandų 

ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti 

klasei (grupei) ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos 

aprašo 7.1 papunktyje nurodytų valandų skaičių. 

10. Mokytojų darbo krūvio sandara nustatoma pagal kontaktinių valandų ugdymo (mokymo) 

programai skaičių mokslo metams, valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti grupei, skaičių, valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir 

veikla mokyklos bendruomenei, skaičių, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją, darbo stažą ir kitus 

Mokyklos darbo apmokėjimo apraše apibrėžtus mokytojo darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijus. 

11. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl skirtingo 

darbo krūvio pasiskirstymo tarp darbo funkcijų, dėl skirtingų kontaktinio ir nekontaktinio darbo proporcijų, 

mokinių skaičiaus klasėse (grupėse), mokytojų veiklos sudėtingumo, mokytojo kompetencijų ir kitų 

aplinkybių. 

12. Mokytojo darbo krūvio sandara, įvertinus mokyklos poreikius bei finansines galimybes ir siejant 

su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais mokslo metais gali keistis.   

13. Mokytojui, sutikus dirbti mažesniu nei praėjusiais mokslo metais darbo krūviu, pritarus 

mokyklos profesinei sąjungai, skiriamas abiejų šalių susitarimu kontaktinių valandų skaičius mokslo 

metams. 

14. Visos mokytojo valandos (kontaktinės ir valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla 

mokyklos bendruomenei) apmokamos vienodu įkainiu (didžiausiu pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientu). 

III SKYRIUS 

MOKYTOJO DARBO FUNKCIJOS IR PAREIGYBĖS 

 

15. Kontaktinės darbo su mokiniais valandos: 

15.1. valandos (pamokos), skirtos privalomų dalykų pagal Bendrojo ugdymo programas mokymui; 

15.2. neformalaus švietimo užsiėmimai; 

15.3. pasirenkamieji dalykai; 

15.4. dalykų moduliai; 

15.5. konsultacijos; 

15.6. valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti; 

15.7. projektinė veikla. 

16. Valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams 

vertinti, rengti individualizuotas, diferencijuotas užduotis ir kitą mokomąją medžiagą, stebėti (vertinti, 

analizuoti ir prognozuoti) mokinių individualią pažangą, informuoti tėvus, klasės vadovą, mokytojus, 

pagalbos mokiniui specialistus, administraciją apie mokinio ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi 



pažangą ir kt.; 

17. Valandos, susijusios su veikla mokyklos bendruomenei: 

17.1. privalomos veiklos, numatomos kiekvienam mokytojui, atsižvelgiant į ugdymo ar mokymo 

programos specifiką: 

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

mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų;         

17.1.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais; 

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

17.2. 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:   

17.2.1. bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

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

saugumui užtikrinti:         

17.2.1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos administravimas ar 

koordinavimas;        

17.2.1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar savivaldos veiklos administravimas;   

17.2.1.3. mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose; 

17.2.1.4. mokyklos informacinių technologijų diegimo ir taikymo ugdymo procese, socialinių tinklų 

grupių veiklos koordinavimas.    

17.2.2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos:     

17.2.2.1. bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų koordinavimas ir dalyvavimas jose;      

17.2.2.2. mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, dalyko kurso ar dalyko modulio 

programų rengimas;    

17.2.2.3. mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, rengimas ir jų 

įgyvendinimas;    

17.2.2.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar regioniniuose projektuose ir (ar) jų 

įgyvendinimas;   

17.2.2.5. informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo turinyje, skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimo veiklų koordinavimas; 

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

17.2.3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos:  

17.2.3.1. pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas;  

17.2.3.2. kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas mokykloje.          

17.2.4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos:  

17.2.4.1. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių mokymosi pasiekimų 

patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių  rezultatų vertinimas; 

17.2.4.2. mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų užduočių rengimas; 

17.2.4.3. mokytojų praktinės veiklos ir / ar ugdymo proceso vertinimas.  

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

17.2.5.1. edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų organizavimas ir dalyvavimas juose;            

17.2.5.2. olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir mokinių darbų vertinimas;  

17.2.5.3. mokinių konsultavimas jiems rengiantis olimpiadoms, konkursams, varžyboms ir pan.;             

17.2.5.4. mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas; 

17.2.6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, renginių 

organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų. 

18. Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu skiriamos: 

18.1. dalyvauti įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

veiklose: stebėti ir aptarti ugdomąsias veiklas (pamokas), reflektuoti praktinę veiklą, dalintis patirtimi 

dalykinėse (metodinėse) grupėse, įsivertinti savo profesinę veiklą, atlikti kitų pedagoginių darbuotojų 

profesinės veiklos analizę, ir pan.;  

18.2. dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose, 

seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir pan.;  



18.3. gilinti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu;  

18.4. analizuoti mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus.      

 

IV SKYRIUS 

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS IR DARBO STAŽO ĮTAKA MOKYTOJO DARBO 

KRŪVIO SANDARAI 

 

19. Atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatuose nustatytas veiklas, kurias turi vykdyti atitinkamas 

kvalifikacines kategorijas įgiję mokytojai, numatoma: 

19.1. mokytojams, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, ir mokytojams, turintiems mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją, skirti pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui ir būtinų  mokytojo profesijos 

kompetencijų įtvirtinimui;   

19.2. vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skirti valandų 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją privalomoms 

veikloms: dalyvauti metodinėje veikloje, skleisti savo gerąją pedagoginio darbo patirtį įstaigoje;  

19.3. mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skirti valandų 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją privalomoms 

veikloms: rengti ir vykdyti mokyklos ir (ar) regiono ugdymo projektus, analizuoti dalyko srities (dalykų 

grupės, programos) ugdymo rezultatus ir inicijuoti didaktinius pokyčius, mentorystei, organizuoti ir vykdyti 

prevencines ir kitas programas, kitoms įstaigos poreikius atitinkančioms veikloms;   

19.4. mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skirti valandų funkcijoms, 

susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją privalomoms veikloms, 

sprendžiant sudėtingesnius uždavinius mokyklos, regiono ir (ar) šalies švietimo kokybei gerinti: analizuoti, 

teikti grįžtamąjį ryšį ir vertinti kolegų veiklą, rengti mokymo priemones, vadovauti regiono ar šalies 

ugdymo projektams, rengti pedagoginių kompetencijų tobulinimo programas, vadovauti studentų ar 

pradedančiųjų mokytojų praktikai, atstovauti įstaigai, dalyvauti darbo grupėse / renginiuose, organizuoti ir 

analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tirti pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas 

ir jas taikyti, rengti ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei didaktines priemones, skleisti gerąją 

pedagoginio darbo patirtį įstaigoje, regione ir šalyje.  

           

V SKYRIUS 

MOKYTOJO DARBO LAIKO GRAFIKAS 

 

20. Darbo laiką, kuris priskiriamas kontaktinėms valandoms, mokytojas dirba mokykloje pagal 

sudarytą ir patvirtintą tvarkaraštį. 

21. Mokytojas darbo laiką, skirtą ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti veiklai mokyklos bendruomenei, profesiniam tobulėjimui skirsto savo 

nuožiūra, nepažeisdamas maksimaliųjų ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų: 

21.1. mokytojams turi būti suteikta pietų pertrauka;  

21.2. pertraukos trukmę, jos pradžią ir pabaigą mokytojas numato darbo dienos grafike. 

22. Mokytojas valandas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti gali vykdyti nuotoliniu būdu, vadovaujantis Nuotolinio darbo tvarkos aprašu. 

23. Mokytojo valandos, susijusios su veikla mokyklos bendruomenei, gali būti vykdomos ne 

darbovietėje. 

24. Darbuotojas, atlikdamas funkcijas ne darbovietėje, turi būti pasiekiamas telefonu ar elektroniniu 

paštu. 

25. Mokytojas mokinių atostogų metu bei pasibaigus ir dar neprasidėjus ugdymo procesui, atlieka 

funkcijas, susijusias su nekontaktinėmis valandomis. 



 

VI SKYRIUS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

26. Mokytojams gali būti mokamas priedas ar priemoka, vadovaujantis valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgus į turimas mokyklos lėšas.  Priedas 

ar priemoka gali būti mokamas už papildomą darbo krūvį: 

26.1. kai padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant 

darbo laiko trukmės; 

26.2. kai atliekamos vienkartinės ypač svarbios mokyklos veiklai užduotys. 

27. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas mokytojams 

didinamas 1-6 proc., atsižvelgiant į mokinių, turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skaičių klasėje ir kontaktinių valandų skaičių per savaitę: 

27.1. dalyko mokytojo, kurio klasėje ugdomas vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tačiau ugdomas pagal 

Bendrąsias programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinimas 1 proc.; 

27.2. dalyko mokytojo, kurio klasėje ugdomas vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems rengiamos 

pritaikytos ar/ir individualizuotos Bendrosios programos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento 

didinimas taikant skaičiuoklę: 

 27.2.1. mokytojo savaitinės kontaktinės valandos skaičiuojamos, atsižvelgiant į mokinio 

specialiųjų poreikių lygį: mokinio, turinčio vidutinių (toliau – V) specialiųjų ugdymosi poreikių – 1 pamoka 

skaičiuojama kaip 0,5 ak. val.; mokinio, turinčio didelių (toliau – D), labai didelių (toliau – L. D.) 

specialiųjų ugdymosi poreikių – 1 pamoka skaičiuojama kaip 1 ak. val.; 

27.2.2. mokytojui, turinčiam (pagal skaičiuoklę), turinčiam nuo 1 iki 5 kontaktinių valandų, skiriami 

2 proc.; 

27.2.3. mokytojui, turinčiam (pagal skaičiuoklę), turinčiam nuo 6 iki 10 kontaktinių valandų, 

skiriami 3 proc.; 

27.2.4. mokytojui, turinčiam (pagal skaičiuoklę), turinčiam nuo 11 iki 20 kontaktinių valandų, 

skiriami 4 proc.; 

27.2.5. mokytojui, turinčiam (pagal skaičiuoklę), turinčiam nuo 21 iki 31 kontaktinių valandų, 

skiriami 5 proc.; 

27.2.6. mokytojui, turinčiam (pagal skaičiuoklę), turinčiam nuo 32 ir daugiau kontaktinių valandų, 

skiriami 6 proc. 

28. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas  

auklėtojams, kurių grupėje ugdomi  1 ar daugiau mokinių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar 

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių arba 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių – 5 proc.  

29. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas   

logopedui, specialiajam pedagogui, kai jie teikia specialiąją pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

mokyklinio amžiaus vaikams, dirbant padidintu krūviu, esant lėšų – 25 proc. 

30. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas  

socialiniam pedagogui, psichologo asistentui, logopedui, specialiajam pedagogui dirbantiems su mokiniais, 

dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčiais vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, - 5 

proc. 

31. Mokytojams, mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių, atvykusių gyventi į Lietuvos 

Respubliką, gali būti skiriama 1 kontaktinė valanda per savaitę lietuvių kalbos mokymui. 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų, dirbančių pagal 

bendrojo ugdymo programas etatinio darbo krūvio sandaros Aprašą, suderinęs su Mokyklos-daugiafunkcio 



centro darbuotojų profesine sąjunga, įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius. 

33. Mokyklos mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, etatinio darbo krūvio 

apskaičiavimą vykdo direktoriaus įsakymu paskirti asmenys. 

34. Didinant mokytojų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientą dėl veiklos sudėtingumo,  

koeficientas nustatomas šimtosios dalies tikslumu pagal apvalinimo taisyklę. 

35. Mokytojų etatinio darbo krūvis apskaičiuojamas šimtosios dalies tikslumu pagal apvalinimo 

taisyklę. 

36. Mokyklos mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, etatinio darbo krūvio 

sandaros Aprašas tikslinamas kiekvienais mokslo metais, atsižvelgiant į Mokyklos poreikius bei finansines 

galimybes, mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus. 

    

 

 

 


