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VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO
SISTEMOS, PATVIRTINTOS VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. 1.24.V-113, PAKEITIMO
2022 m. balandžio 5 d. Nr. 1.24.V-36
Visaginas

Vadovaudamasi Savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu ir Visagino „Atgimimo“
gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Visagino „Atgimimo“ gimnazijos
direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1.24.V-113, 78 punktu, atsižvelgdama į Visagino
savivaldybės administracijos 2022-03-18 raštą Nr. (4.14 Mr)1-1144,
p a k e i č i u Visagino „Atgimimo“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą,
patvirtintą Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.
1.24.V-113, papildydama III skyrių III skirsniu ir išdėstau jį taip:
„III SKIRSNIS
MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDARA
1. Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato gimnazijos direktorius, laikydamasis Įstatymo
5 priedo 7 punkto nuostatų, šios Sistemos, suderintos su gimnazijoje veikiančių profesinių sąjungų
atstovais ar darbo taryba, ir neviršydamas įstaigai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms.
2. Mokytojų darbo krūvio sandara nustatoma pagal šiuos kriterijus:
2.1. ugdymo (mokymo) programa, dalyko grupė, mokymo moduliai;
2.2. kvalifikacinė kategorija;
2.3. veiklos sudėtingumas;
2.4. mokymosi forma (veikla vykdoma grupinio ar pavienio mokymosi forma;
2.5. mokinių skaičius grupėje / klasėje.
3. Mokytojo darbo krūvio paskirstymas tarp funkcijų grupių, įvertinus gimnazijos
poreikius bei finansines galimybes ir siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais,
kiekvienais mokslo metais gali keistis.
4. Mokytojo pareigybę (etatą) sudaro: kontaktinės valandos, valandos ugdomajai veiklai
planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei, taip pat
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valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. Iš viso 1512 metinių
valandų.
5. Kontaktinių valandų skaičius mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatomas pagal
ugdymo plane nustatytas valandas, laikantis šių reikalavimų:
5.1. neviršijant Įstatymo 5 priedo 8 punkte mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo
programas, nustatyto maksimalaus kontaktinių valandų privalomiems dalykams pagal bendruosius
ugdymo planus skaičiaus;
5.2. neviršijant Įstatymo 5 priedo 81 punkte mokytojui, kurio pedagoginis darbo stažas iki
2 metų, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, nustatyto maksimalaus kontaktinio valandų
skaičiaus.
6. Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių
mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius mokytojui per mokslo metus nustatomas procentais nuo
kontaktinių valandų, atsižvelgiant į įgyvendinamą programą, ugdymo ar mokymo sritį, dalyką ir į
mokinių skaičių klasėje (grupėje):
Programa, ugdymo, mokymo
sritis, dalykas

Dorinis ugdymas (tikyba, etika)
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba
Matematika
Informacinės technologijos
Gamtamokslinis ugdymas
Socialinis ugdymas
Menai, technologijos, fizinis

Mokytojams, kurių darbo stažas Mokytojams, kurių darbo stažas 2
iki 2 metų
ir daugiau metų
mokiniu
skaičius klasėje
mokinių skaičius klasėje (grupėje)
(grupėje)
ne daugiau
kaip 11
62
74
67
70
65
65
65

64
78
70
73
68
68
68

60

62

55

60

12-20

21 ir
daugiau

21 ir
daugiau

66
80
73
75
70
70
70
64

ne daugiau
kaip 11
42
54
47
50
45
45
45
40

44
58
50
53
48
48
48
42

46
60
53
55
50
50
50
44

64

40

42

44

12-20

ugdymas, žmogaus sauga
Neformaliojo švietimo programos

7. Mokytojui, mokančiam dalyko modulio ar organizuojančio pamokas, skirtas mokinio
ugdymo poreikiams tenkinti, valandų, skirtų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir
mokinių pasiekimams vertinti, skaičius nustatomas pagal modulio dalyką, kurio ugdymui skiriamos
valandos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.
8. Valandų, skiriamų vadovauti klasei, skaičius mokytojo pareigybei, atsižvelgiant į
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mokinių skaičių klasėje, per mokslo metus nustatomas:
Mokinių
grupėje

skaičius

klasėje, Ne daugiau kaip 11

Valandų, skiriamų vadovauti 152
klasei
(grupei)
skaičius
mokytojui per mokslo metus

12-20

21 ir daugiau

180

210

9. Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla gimnazijos bendruomenei,
skirstomos į privalomas, kurias mokytojas privalo atlikti gimnazijos bendruomenei, ir sulygstamas
individualiai.
10. Privalomoms veikloms bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui skiriamos 102 val.
etatui; mokytojui, turinčiam dalį etato, gali būti proporcingai skiriama mažiau valandų veikloms
bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui:
10.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui, konsultavimui ir bendradarbiavimui su jais
dėl mokinių ugdymo (si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų;
10.2. bendradarbiavimui su gimnazijos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;
10.3. gimnazijos vadovų inicijuotoms veikloms, skirtoms gimnazijos veiklai planuoti,
organizuoti (mokytojų tarybos posėdžiai, pasitarimai, metodinių grupių susirinkimai, tėvų
susirinkimai, veikla metodikos ir darbo grupėse, sudarytose gimnazijos veiklai planuoti, organizuoti
ir vertinti).
11. Veikloms pagal poreikį, kurios sulygstamos su mokytoju individualiai, skiriama iki 400
valandų per metus vienam mokytojo pareigybės dydžiui, atsižvelgiant į mokytojo turimą
kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme, į gimnazijos tikslus
ir uždavinius.“

Gimnazijos direktorė

Veronika Voitekian

