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KLEM5

GIMNAZIJOS

DARBO APMOKEJIMO SISTEMOS APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

gimnazijos (to-liau - Gimnazija) Darbo apmokejimo
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis
sistemos aprasas (toliau - Aprasas) nustato G:imnazijos
ir dvlfZfus, darbuotojq pareigybiq lygius ir grupes'
s4lygas
-*o"titte
1iolia., - darbuotojai), darbo apmokejimo
TelSiq r. Luokes vltauto Kleivos gimnazijos
darbo apmokejimo Jir"*. Si, up.usur yru
Darbo
"*-";.tvarkos
-$io taisYkliq dalis'
kodekso
apruso nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
Respublikos valstybes ir savivaldybiq
nuostatomis ir jas fgyvendinandiais teiJes aktais, Lietuvos
darbo tvarkos taisyklemis ir
Gimnazijos
(toliau, ?AD,
istaigq darbuotojq Aur"Uo apmokejimo lstatymu
yra iuderintos zu-kitais Gimnazijos lokaliniais teises aktais.

1.

Telsiq

r. Luokes vytauto Kleivos

3.

Pagrindines Siame tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:
sutart!;
3.1. Oarnuoto;as - asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudaryt4 darbo
pagal darbo
atliekam?
darbq,
uL
gaunamos
pu;u-or,
3.2. darbo uZmokestis - visos darbu-otojo
sutart! su gimnazij &, t:!. pareiginis atlyginimas, priemokos;

pateikiami duomenys
3.3. tarifinis ia."Ju. I tui ooti-entas, kuriame nurodomi mokl'tojai, nurodomi kiti teises
darbo krflvi ir
apie jq darbo staz4, ilsilavinim4, kvalifikacing kategorij4,.paskirt4
aktuose nustatlrti duomenys,
mokslo metams;

kuiiq reikia darbo uzmokesdiui apskaidiuoti. Tarifinis s4raias sudaromas

uZ darb4
darbo uZmokesdio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama
darbus, uZ laikinai nesandiq darbuotojq
nukrypstant nuo i prastq darbo s4lygtl,_ t. y. uL paprldgmS
veikl4;
nrnfccijq (pareigqj vykdym4, uZ iprast4 darbo kriivivirsijandi4
skirta darbuotojams skatinti;
:.i.' pt"-ii;- kintamojibarbo uZmokesdio dalis,
(ar jo Seimai)' skiriama
3.6. materialine pasalpa - tai finansine parama darbuotojui nario
(sutuoktinio' vaiko'
jo paties ligos, Seimos
darbuotojui, kurio materialine b1kle sunki iel
ar turto netekimo ar kitq
(ivaikio), motinos, tevo (!motes, ltevio) ligos ar mirties, stichines nelaimes

3.4. priemoka

-

aplinkybiq.

4.Informacij4apiedarbuotojus,t.y.,.joi5silavinim4,darbostaZ4,kvalifikacinqkategorij4ir
kitus duomenis, renka ir tvarko ra5tines administratorius'

.

5.

uZ Lietuvos
Darbuotojo valandinis atlygis arba menesine alga negali bflti maZesni

ir minimali4jq menesing alg4'
Respublikos vyriausybes nustatytus mi-nimalqj!valandin!atlyg!
visi Gimnazijos darbuotojai'
Su Siuo JurUo up-okejimo siste-oJaprasu supaZindinami

6.

II

.

DARBO LAIKO APSKAITA

pildo. kiekvien4 dien4'
Darbo laiko apskaitos Ziniarasti atsakinga's uZ 5! darb4 darbuotojas
ir atsakingq asmenrl
uZpildl'ti
Pasibaigus menesiui, 5io menesio paskuting darbo dien4
Buhalteris, priimdamas darbo
pasirasyti darbo laiko Ziniarasdiai pateikiami centralizuotai buhalterijai.
teisingai
laiko apskaitos ziniarast!, patikrina visq rekvizitq uzpildymo teisingum4' visiSkai
darbo
priklausanti
darbuotojams
darbo laiko uprtuito, Ziniarastis yra pagrindas skaidiuoti

7.
8.

ir

lformintas

uZmokesti.

g.

Kiekvien4 menesi darbo uZmokestis darbuotojams skaidiuojamas, atsiZvelgiant

dirbta laika.

i

fakti5kai

III. DARBUOTOJV PAREIGYBIV LYGIAI IR GRUPES
10. Gimnazijos darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq:
10.1. A lygio - pareigybes, kurioms bfltinas ne Zemesnis kaip auk3tasis i5silavinimas;
10.2, A2 lygio - pareigybes, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis
i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba auk5tasis
koleginis i5silavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu ar jam prilygintu i5silavinimu;
10.3. B lygio - pareigybes, kurioms bfrtinas ne Zemesnis kaip auk5tesnysis i5silavinimas, igytas
2009
metq, ar specialusis vidurinis i5silavinimas, igytas iki 1995 nietq;
iki
10.4. C lygio - pareigybes, kurioms bfitinas ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas ir (ar)
igyta profesine kvalifi kacij a;
10.5. D lygio - pareigybes, kurioms netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos
reikalavimai.

1. Gimnazijos darbuotojq pareigybes skirstomos i Sias grupes:
11.1. Gimnazijos vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A lygiui,
atsiZvelgiant i b[tin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
11.2. struktflriniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai, kuriq pareigybes priskiriamos A arba B
lygiui, atsiZvelgiant i b[tin4 i5silavinim4 toms pareigoms eiti;
11.3. specialistai, kuriq pareigybes priskifiamos A arba B lygiui, atsiZvelgiant ibutin4
i5silavinimq toms pareigoms eiti; mokytojq pareigybes priskiriamos specialistq A2 lygio pareigybiq
I

grupei;

11.4. kvalifikuoti darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos C lygiui;
' 11.5. darbuotojai, kuriq pareigybes priskiriamos D lygiui (toliau darbininkai).
IV. DARBUOTOJV DARBO UZVrOrnSrrS
12. Pareigybiq s4ra5ai suderinami su Tel3iq rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir
sporto skyriaus ved.ejy, o didZiausi4l leistinq darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq
darbo uZmokesti i5 savivaldybes biudZeto, pareigybiq skaidiq tvirtina Tel5iq rajono savivaldybes
taryba.

13. Gimnazijos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro:
13.1. pareigine alga (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

13.2. priemokos;
13.3. mokejimas uL darbq poilsio

ir

Svendiq dienomis, nakties bei vir5valandini darbq,

budejim4 ir esant nukrypimarns nuo normaliq darbo s4lygll;
13.4. premijos.

V. PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

14. Gimnazrjos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pareigines algos koeficientais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo apmokejimo istatymu, at'siZvelgiant pareigybiq s4ra5e nustatyt4 darbuotojq
profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama sumuojant
pareigybiq skaidiq, pareigybes lygi
analogi5kas
darbas arba vykdltos analogiSkos pareigybes apra5yme
kai
buvo
dirbamas
laikotarpius,

i

ir

'

'

n

ustatytos funkc ij os.

15. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus pareigines algos baziniam dydZiui
(pareigines algos bazinis dydis nustatomas istatymu). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama
atitinkam4 pareigines algos koeficient4 dauginant i5 p.areigines algos bazinio dydZio.
16. Gimnazijos direktoriaus pareigines algos pastovioji dalis nustatoma Tel5iq rajono
savivaldybes.

17. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigines algos pastovioji'

dalis

nustatoma

vadovaujantis DAf 5 priedo 42 punktu, atsiZvelgiant gimnazijoje ugdomq mokiniq skaidiq ir (ar)
pedagoginio darbo staLq ir veiklos sudetingum4.
18. Pavaduotojo frkio ir bendriesiems reikalams pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
pagal DAf 2 pried4, atsiZvelgiant i vadovaujamo ir profesinio darbo patirti.

i

19. Gimnazijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ugdymui pareigines algos koeficientas nustatomas
i5 naujo pasikeitus mokiniq skaidiui, pedagoginio darbo staZui, veiklos sudetingumui ar nustadius, kad

direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareigine alga (pastovioji dalis kartu su kintamqja dalimi)
vir5ija praejusio ketvirdio gimnazijos darbuotojq 5 vidutinius pareiginiq algq (pastovirfq daliq kartu su
kintamosiomis dalimis) dydZius.
20. Direktorius, vadovdudamasis DAI 5 priedo 43 punktu, pavaduotojui ugdymui pareigines
algos pastoviosios dalies koeficient4 del veiklos sudetingumo (esant lesq) gali didinti iki 20 proc.,
isakymu nustatydamas termin4 ir pagrind4.
21. Gimnazijos darbuotojq, i5skyrus darbininkus, pareigines hlgos pastovioji dalis nustatoma
pagal DAf 3, 4 priedus, atsiZvelgiant i pareigybes lygi ir profesinio darbo patirti, kuri apskaidiuojama
sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogi5kas pareigybes apra5yme nustatytam tam tikros
profesijos ar specialybes darbas arba vykdytos analogi5kos pareigybes apra5yme nustatytoms
funkcijos.
22. Darbininkq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesines algos ar
minimalaus valandinio atlygio dydZio:
22.I. minimalus darbo uZmokestis - maZiausias leidZiamas atlygis uZ nekvalifikuot4 darb4
darbuotojui atitinkamai uLvien4 valand4 ar vis4 kalendorinio menesio darbo laiko normq;
22.2. minimalus darbo uZmokestis mokamas uZ nekvalifikuot4 darb4. Nekvalifikuotu darbu
laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavimai;
22.3. sargams mokamas minimalus valandinis atlyginimas.
23. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma
vadoyaujantis DAf 5 priedu, atsiZvelgiant i pedagoginio darbo staZ4, kvalifikacing kategorij4 ir veiklos
sudetingumq.

24.

Al lygio pareigybems pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas

didinamas

20 procentq.

25. Gimnazijos darbuotojo pareigines algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
26. Mokytojo darbo krDvio salrdara - darbo pareigq paskirstymas pagal laik4 - tai nusta{tq
kontaktiniq valandq, vblandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdyti ir valandq
funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei bei kvalifikacijos kelimui, vykdl'ti
intervalq ribos, pagal kvalifikacing kategorij4, ugdymo (mokymo) program4, dalyk4 (dalykq grupg,
mokymo moduli).

27. Mokytojq darbo kriivio

sandara nustatoma pagal Siuos kriterijus:

27.1. ugdymo (mokymo) programa, dalyko (dalykq grupe, mokymo modulis Ciai));
27.2. kvalifikacine kategorija;
27.3. veiklos sudetingumas;
27.4. mokymosi forma (veikla vykdoma.grupinio ar pavienio mokymosi forma);

.5. mokiniq skaidius klaseje / grupeje;
28. Mokytojo darbo krDvio pasiskirstymas tarp funkcijq grupiq, ivertinus fstaigos poreikius bei
finansines galimybes ir siejant su mokytojq darbo kriivio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais
mokslo metais gali keistis Priedas Nr. 1.
29. Moky'tojq, igyvendinandiq t4pa(iq program4, darbo k[vio sandara gali skirtis del skirtingo
darbo ktivio pasiskirstymo tarp funkcijq grupirl, del skirtingq kontaktinio ir nekontaktinio darbo
27

proporcijq, [staigos darbo apmokejimo tvarkoje sutartq kriterijq taikymo, mokytojo kompetencijq ir kitq
aplinkybiq.
iO. Mokytojo, dirbandio pagal pradinio ugdymo program4, pareigybe formuojama, kai jam per
metus skiriama 700 ir daugiau kontaktiniq valandq.
31. Nustatant valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdyti skaidiq,
atsiZvelgiamaltai, kad visi mokytojai privalo planuoti ugdymo turini, rengti individualizuotas uZduotis,
vertinti mokiniq mokymosi pasiekimus, stebeti (vertinti, analizuoti ir prognozuoti) mokiniq individualiq
palangq, informuoti tevus (globejus, rDpintojus) apie jq vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi
paiangqir kt.
32. Visiems mokytojams butina skirti valandq, skirtq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis
valandomis, vykdyti: savianalizei atlikti, tobulinti profesines kompetencijas, susipaZinti su ugdymo
naujovemis ir kt.

33. Nekontaktiniq valandq struktfira nustatoma mokslo metams.
34. Mokytojq pareigines dalies koeficientai didinami, kai yra mokiniq, turindiq specialiuosius
poreikius:

34.1. 3Yo, mokantiems bendrojo ugdymo dalykus, kai klaseje (grupeje) ugdomas 1 mokinys,
del igimtq ar igytq sutrikimq turintis vidutinius ar didelius specialiuosius ugdymosi poreikius;

34'2. 37o mokantiems-bendrojo ugdymo dalykus, kai klaseje (grupeje) ugdomi 2 ir daugiau
mokiniq, del igimtq ar igytrl sutrikimq turintys vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius;
34.3. 3Yo mokantiems mokini, kuriam del ligos ar patologines blkles skirtas mokymas
namuose.

35. Direktorius, vadovaudamasis Darbo apmokejimo istatymo 5 priedo 12.4,18.3,23.3bei28.3,
32.2 ptnktais, specialiesiems pedagogams, logopedams, surdopedagogams, socialiniam pedagogui
pareigines algos pastoviosios dalies koeficient4 del veiklos sudetingumo (esant le5q) gali didinti iki 20
proc., isakymu nustatydamas termin4 ir pagrind4.
36. Mokytojo darbo kr[vio sandar4 nustato gimnazijos direktorius, vadovaudamasis

priedo

7

DA{

5

punkte nustaf4a kontaktiniq valandq, valandq ugdomajai veiklai planuoti, pasiruoiti
pamokoms, mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei) bei valandq, susijusiq
su profesiniu tobulejimu ir veikla mokyklos bendruomenei proporcija per mokslo metus:
36.1. valandq funkcijoms, susijusioms su kontaktinemis valandomis, vykdyti procentai
nurodomi 2 priede;
36.2. valandq, skiriamq vadovauti klasei (grupei), skaidius mokyojui nurodomas 3 priede;
36.3. mokyklos bendruomenei skiriamos veiklas mokyojas derina su tiesioginiu vadovu;
,"36.4. mokytojas dali nekontaktiniq valandq funkcijoms, susijusiomis su kontaktinemis
valandomis, vykdyi gali atlikti ir ne darbo vietoje:
36.4.1. uZ jas mokytojui mokama kaip ir uZ kitas etate esandias pareigybes funkcijoms atlikti
skirtas valandas;

36.4.2.Sios valandos fiksuojamos mokyojo darbo grafike;
36.4.3. mokytoja,s privalo uZtikfinti, kad jo pasirinkta darbo vieta atitiktq darbuotojq darbo saug4
ir sveikatos apsaug4 rdglamentuojandiq teises aktq reikalavimus bei isipareigoja laikytis darbo saugos
reikalavimq darbo funkcijq atlikimo metu.

YI. PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS
37. Gimnazijos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo
praejusiq metq veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotis, siektinus rezultatus ir

jq vertihimo rodiklius.
38. Pareigines algos kintamoji dalis, atsiZvelgiant ! praejusiq metq veiklos vertinim4, nustatoma
vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentq pareigines algos pastoviosios dalies.
39. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius pagal gimnazijos darbo apmokejimo
sistem4, ivertings gimnazijos darbuotojq praejusiq metq veikl4, nustato gimnazijos direktorius
isakymu.

VII. DARBUOTOJV KASMETINES VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

. 40. Gimnazijos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo tikslas ivertinti gimnazijos
darbuotojq, i5skyrus darbininkus, praejusiq kalendoriniq metq veikl4 pagal nustatytas metines
uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.
. 41. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metines veiklos uZduotys, siektini
rezultatai ir jq vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam gimnazijos darbuotojui per vien4
inenesi nuo priemimo i pareigas dienos, tadiau jeigu iki einamqjq kalendoriniq metq pabaigos lieka
maLiau kaip 6 menesiai einamiesiems metams siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai nenustatomi.
Prireikus nustaftos metines uZduotys, siektini rezultatai ir jq vertinimo rodikliai einamaisiais metais
gali bDti vien4 kart4 pakeisti arba papildyti, bet ne veliau kaip iki liepos 1 dienos.
42. Metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius gimnazijos
darbuotojams nustato ir kasmeting veikl4 vertina tiesioginis jq vadovas. Gimnazijos darbuotojq veitla
ivertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 -"n"iiu, p".

praejusius kalendorinius metus

ej

o pareigas gimnazijoj e.

43. Gimnazijos direktoriaus praejusiq kalendoriniq metq veikl4 vertina Tel5iq rajono
savivaldybe.

44. Gimnazijos darbuotojq tiesioginis vadovas, kartu su gimnazijos darbuotojq atstovavim4
igyvendinandiais asmenimis, ivertings darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veikl4:
44.1. labai gerai teikia vertinimo iSvad4 gimnazijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui su

sifllymu nustatl4i

-

iki kito

gimnazijos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo pareigines algos

kintamosios dalies dydi, ne maZesnikaip l5 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir gali si[lyti
skirti premij4pagal darbo apmokejimo sistemoje nustatyt4 tvark4 ir dydZius;
44.2. gerai - teikia vertihimo iSvad4 gimnazijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui su siulymu
nustatyti iki kito gimnazijos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo pareigines algos kintamosios
dalies dydi, ne maZesni kaip 5 procentai pareigines algos pastoviosios dalies dydZio pagal darbo
apmokejimo sistemoje nustatyt4 tvark4 ir dydZius;
44.3. patenkinamai - teikia vertinimo i5vadq gimnazijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui su
siulymu nenustatyti pareigines algos kintamosios dalies dydZio;
44.4. nepatenkinamai - teikia vertinimo iSvad4 gimnazijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui
su sifrlymu iki kito gimnazijos darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti maZesni pareigines
algos pastoviosios dalies koeficient4, tadiau ne maZesni, negu nurodyta Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo l, 2, 2,4 ir 5 prieduose tai
pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirti ir (ar) profesing darbo patirti ar gimnazijoje ugdomq
mokiniq skaidiq ir (ar) pedagogini darbo staZq numatytas minimalus pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientas, ir gali sudaryti su darbuotoju rezultatq gerinimo plan4 (pagal Darbo kodekso 57
straipsnio 5 dali), kurio vykdymas ivertinamas ne anksdiau kaip po 2 menesiq. Rezultatq gerinimo
plan4 ivertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali bflti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo
kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punkt4.

45. Gimnazijos direktorius, gavgs i5 tiesioginiq vadovq darbuotojq ivertinim4, per 10 darbo

dienq priima sprendim4 pritarti ar nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo si[lymams del
pareigines algos kintamosios dalie3 nustatymo
atsiZvelgdamas metinius gimnazijai skirtus
procent4.
asignavimus nustato kintamosios dalies
46. Gimnazijos darbuotojo pareigines algos kintamoji dalis gali buti nustatyta priemimo i darb4
metu, atsiZvelgiant i darbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne
kaip 20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams. J4 nustato
gimnazij os direktorius.
47. Konkredius pareigines algos kintamosios dalies dydZius nustato gimnazijos direktorius.
Pareigines algos kintamoji dalis mokama nuo einamqjq metq vasario 1 d. iki kitq metq sausio 31 d,

ir

i

48. Mo$tojams, pagalbos specialistams, darbininkams pareigines algos kintamoji dalis,
vadovaujantis DAf , nenustatoma.

VIII. PRTEMOKOS, DARBAS POISrO IR SVENdIV DTENOMIS, DARBAS NAKTI IR
VIRSVALANDINIS DARBAS, PRBMIJO

S

49. Priemokos ir premijos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus isakymu.
50. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali vir5yti 60 procentq pareigines
algos pastoviosios dalies dydZio.
51. Gimnazijos darbuotojams gali biiti nustatomos priemokos:
51.1. uZ papildom4 darbo kruvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes apra5yme
nustatSztas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmes;
51.2. uZ papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq
'ra5tu,
vykdym4.
52. Priemokq dydis:

52.L

-

atliekant iprast4 darbo krflvi vir5ijandius darbus, nevir5ijant nustatytos darbo laiko

trukmes 30 procentq gimnazijos darbuotojui nustatl4os pareigines algos pastoviosios dalies dydZio
uZ fakti5kai tomis s4lygomis dirbt4 laik4;
52.2. laikinai nesandiq gimnazijos darbuotojq funkcijq vykdym4:

52.3. pedagoginiams darbuotojams apmokama uZ fakti5k4 dirbt4 laikq pagal
kvalifikacij4;

turim4

52.4.kitiemsdarbuotojams_30procentqtarnybinioatlyginimodydZiouZfakti5kaitomis
s4lygomis dirbt4 laik4.

papunkdiuose- esandiq aplinkybiq
53. Priemokos gali bfrti nustatomos Apra5o 52'1 ir.52.2
pabaigos. Priemokos dydis ir iSmokejimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendoriniq metq
skirtq asignavimq'
galimybes priklauso nui gi-nairjos darbo uZmokesdiui
ar anksdiau laiko isnykus priemokos
54. Pasikeitus gim-nazijos darbuotojo darbo s4lygoms
i".rninur turi biiti atitinkamai patikslintas arba
skyrimo pagrindui, pii"."t", dydis bei mokejimo
pasikeitim4, bei priemokos skyrimo pagrindo
priemokos mokejimJs punuitinu-us. Apie darbo s4lygq
ra*t' info'-'oja gimnazijos direktoriq'
i5nykim4, darbuotojo tiesioginis vadovas nedelsiant

55.Uzdarb4poilsio'arbaSvendiqdien4mokamasnemaZesniskaipdvigubasdarbouZmokestis
suteikiant darbuotojui per menes! kit4 poilsio dien4 arba
arba darbuoto;o pageid;vimu kompensuojama
ir mokant uZ tas di.nut darbuotojui jo vidutini darbo

t4 dien4 pridedant prie kasmetiniq atostogq
uZmokesti.

ne maZiau kaip pusantro darbuotojo darbo
56. Ui' vir5valandini darb4 ir darb4 nakti mokama

uZmokesdio

gali biiti skiriamos premuos:
57. Darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kartq per metu.s

uzduotis;
atlikus vienkartinei ypad svarbias gimnazijos veiklai
kalendoriniq metq veikl4 - iki 50 %
praejusiq
57.2. ivertinus labai gerai gilnnuri;o, OuiUuoto.lo
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio'
pet 12 menesiq paskirta drausmine
58. Premija neskiriama gimnazijos darbuotojui, kuriam
57

.1.

nuobauda.

'59.

nuo gimnazijos darbo uZmokesdiui skirtq
Premijos dYdis ir ismokejimo galimybes priklauso

aslgnavlmq

darh'otrnustatytos parelglines algos pastoviosios dalies dydZio'
vir5yti darbuotojui
60. Premijos negali
'|acoli rrir(vti
gimnazijos direktorius' atsiZvelgdamas i
61. Sprendim4 darbuotojams mokeii premijas prii-u
bei mitodines tarybos motyvuotus sifllymus'
pavaduotojq, darbuotojil atstovtl, gimnazijos taryUos
skirtq
premijos dydis ir i3mokejin'o'. g-ati-yUes priklauso nuo gimnazijos darbo uZmokesdiui
asignavimq.

rx. DARBAS NE VrSO DARBO LArKo SALYGOMTS
62.Sutarussudarbuotoju,kadjisdirbsnevis4darbolaik4,darbouZmokestismokamasto

darbuotojo proporcingai dirbtam laikui'

iki 12 metq ar vienq neigalq vaik4 iki 18 metq'
pedagogams nesuteikiamos kontaktinio darbo
gali pasinaudoti papildomomis poilsio diJnomis (os
mamadieniais arba tevadieniais.
63. Darbuoto:ui, urginvntysz ir

-

daugiau vaikq

;;;;;:'si;;

ip*okumos poilsio dienos vadinamos
pagal tvarkarasdius
Jos priklauso abiem tevams kiekvien4 menes!:
iX +i.,,r auginantiems
o,,-inqr
du vaikus
63.1. po I papildom4 poilsio ai"nu plt menes! kiekvienam i5 tevq'

iki

iki l8 metq;
3 ir daugiau
dienasper menes! kiekvienam i5 tevq, auginantiems
poilsio
63.2. po 2 papildomas

12 metq arba vien4 neigalq vaik4

vaikq.

.

darbuotojams nesukelia ribojimq
64. Darbas ne viso darbo laiko s4lygomis dirbantiems
darbo staZ*, skiriant i .auk5tesnes pareigas'
nustatant kasmetinir* atostogq trukmg, upt1.uieiro3unt
darbo teisiq, palygintisu-darbuotojais' kurie dirba
tobulinant kvalinhcij4, n.up'riUo;a kitq darbuotojo
atsiZvelgiant ! darbo staz4, kvalifikacij* ar
toki pati u, tygiuu"rti ourua viso darbo laiko s4iygomis,
kitas aplinkYbes.

X. MATERIALINE PASALPA
tapo sunki 0-e] j! padiq ligos., Seimos
65. Gimnazrjos darbuotojams, kuriq materialine bflkle
tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers (iseseres),
nariq (sutuoktinio, vaiko (!vaikio), motinos (!motes),
darbuotojas, ligos ar mirties' stichines
taip pat islaikytiniq, kuriq globeju ar rupintoju yra'paskirtas
ras1'tinis prasymas ir pateikti atitinkam4 aplinkybq
nelaimes ar turto netekimo, jeigu yra OutUuoio;o
gali biiti skiriama iki 5 minimaliqjq
patvirtinantys dokumentai, iirJktoriaus isakymu (g*1t.le-Sq)
menesiniqalgqdydZiomaterialinepa5alpaiSgimnazijaiskirtqlesq'

66. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo Seimos nariams i5 gimnazijai skirtq le5q gali bflti
jo Seimos nariq
ismokama iki 5 minimaliqjq menesiniq algq dydZio materialine paSalpa, jeigu yra
rasltinis prasymas ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.
67. Materialines pa$alpos dydis ir iSmokejimo galimybes priklauso nuo gimnazijos darbo
uZmokesdiui skirtq asignavimq'

xI. DARBO UZUOTBSdIO MOKEJTMAS,TERMINAT, VrETA

'du kartus per menesi, esant
IJL
pirmq1 menesio pusg iki kiekvieno menesio 25
menesi.
darbuotojo ra5ti5kam pra5ymui
40%
dienos mokamas uuunrur,-kurio suma nurodyta darbuotojo pra5yme. Avanso suma negali vir5yti
priskaidiuoto darbo uZmokesdio. Jeigu mokejimo terminas sutampa su nedarbo arba Sventine dienomis,
jis perkeliamas i ankstesng dien4. Antrqj4 menesio pusg paskuting darbo dien4 iSmokama tiksliai
apstaidiuota suma atemus jau i5moket4 avans4 ir visus priklausandius i5skaitymus.
69. AtsiZvelgiant igalimus finansiniq lesq gavimo sutrikimus ne del gimnazijos kaltes, darbo
uZmokesdio mokejimo terminai gali bfiti keidiami apie tai informuojant darbuotojus'
70. Avansui apskaidiuoti ir i$moketi sudaromas darbuotojq s4raSas ,,BiudZetas VS" programa.
Avanso suma ra5oma eurais be centq. Sudarl4 Ziniara5ti pasira5o vyriausiasis buhalteris ir direktorius'
71. Darbo uZmokesdio apskaita tvarkoma naudojant BiudZeting program4.
72. Kiekvienq kalendoiiniq metq darbo uZmokesdio duomenys kaupiami Asmeninese
darbuotojams mokamas
68. Darbo uZmokestis gimnazijos
--kartqper

s4skaito se-kortele se.

,"73. Darbo uZmokestis gimnazijos darbuotojams pervedamas

i

darbuotojo nurodyt4 banko

'

sqskait4.

74. Darbuotojq, dirbusiq ne visas menesio darbo dienas, darbo uZmokestis apskaidiuojamas taip:
pareigines algos dydis padalijamas i5 to menesio darbo dienq skaidiaus, gautas darbo dienos atlygis
padauginamas i5 dirbtq dienq skaidiaus.

xri. lrorEJrMAS uZ ArosroGAS
dienos, suteikiamos darbuotojams pailseti ir
atstatyti darbingum4, paliekant darbo viet4 fuareigas) ir mokant vidutini darbo uZmokesti.
76, Kasmetiniryminimaliq atostogq trukme - 20 darbo dienq, kita atostogq trukme (pailgintos,
papildomos, nemokamos atostogos) gimnazijos darbuotojams numatoma Lietuvos Respublikos
teises aktais ir DK nuostatomis.
Vyriausybes
77. Dirbantiems ne v-isq darbo dien4 arba ne vis4 darbo savaitg atostogos netrumpinamos.
78. pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetines atostogos suteikiamos mokiniq vasaros
atostogq metu, atsiZvelgiant i fakti5kai dirbt4 laik4.
lg. UZ pirmuosius darbo metus atostogos gali buti suteikiamos po 6 menesiq nepertrauktojo
paskesnius
darbo staZo gimnazijoje, bet ne veliau kaip iki darbo metq pabaigos. Atostogos uZ antrus ir
atostogq
Kasmetiniq
darbo metus suteikiamos pagal atostogq grafikus bei tarpusavio susitarimu.
suteikimo grafikas yra tvirtinamas gimnazijos direktoriaus isakymu.
80. Atostogos dalimis suteikiamos Salims susitarus. Viena i5 atostogq daliq negali biiti
trumpesne kaip 10 darbo dienq'
81. papildomos atostogos suteikiamos uZ ilgalaiki nepertraukiamqii darb1 gimnazloje darbuotojams, turintiems ilgesni kaip 10 metq nepertraukiam4ji darbo stalltoje padioje darbovieteje, padioje darbovieteje
3 darbo di.nor, uZ kiekvienq paskesniq 5 metq nepertraukiamqji darbo staz4 toje

75. Kasmetines atostogos

.-

viena darbo diena.

- tai kalendorines

kai

jo

kaltes),
atleidLiama del
BZ. AtleidZiant darbuotoj4 i5 darbo (i5skyrus atvejus,
nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo dat4.
83. Atostogq Liru aarUuotojui garantuojamas vidutinis darbo uZmokestis. Darbo uZmokestis uZ
kasmetines minimalias atostogas mokamas ne veliau kaip pried tris kalendorines dienas iki prasidedant

atostogoms. Kai darbuotojui suteikiamos trumpesnes nei l0 darbo dienq atostogos, darbuotojui
pra5an-t, atostoginiai gali bfrti ismokami ir su jam priskaidiuotu atitinkamo menesio darbo uZmokesdiu.

84. DraudZiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus darbo
jq nepageidauja, i5mokama
santykiams, darbuotojui gali bfiti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas

pinigine kompensacija. Pinigine kompensacij a uL nepanaudotas atostogas i5mokama, kai nutraukiama
darbo sutartis, neatsiZvelgiant i j os termin4.
85. Pinigine kompensaciia uL nepanaudotas atostogas apskaidiuojama nepanaudotq atostogq
kalendoriniq dienq skaidiq padauginus i5 metinio darbo dienq koeficiento ir i5 darbuotojo vienos
dienos vidutinio darbo uZmokesdio.
86. Asmenys, dirbantyS pagal darbo sutarti, gali tureti ne tik kasmetines, bet ir tikslines
atostogas: ne5tumo ir gimdymo, vaiko prieZiDros, mokymosi atostogas.

XIII..ISSKAITOS IS DARBO

uZvrornsilo

87. I5skaitos gali buti daromos Siais atvejais:
87.1. grqLinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirti darbdavio pinigq sumoms;
87.2. gr1Linti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidq;
87.3. atlygintiLalai, kuri4 darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui;
87.4. i5ie5koti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, vir5ijandias igyt4 teisg i visos trukmes ar
dalies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq arba
del darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva;
87.5. i5ie5kant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji ra5tai, i5duoti
teismo sprendimq, nuosprendZiq, nutarimq, nutardiq pagrindu; teismo isakymai; institucijq ir
pareig[nq nutarimai administraciniq teises paZeidimq bylose; kiti institucijq ir pareigunq sprendimai,
kuriq vykdym4 civilinio proceso tvarka nustato istatymai).
88. I5skaita padaroma ne veliau kaip per tris menesius nuo tos dienos, kuri4 darbdavys suZinojo
ar gal€jo suZinoti apie atsiradusi i5skaitos pagrind4.

XIV. LIGOS PASALPOS MOKEJIMAS
89. Ligos

ir

motinystes socialinio draudimu apdraustieji asmenys turi teisg

i

Sio draudimo

pa5alpas. Pa5alpq skyrimo, apskaidiavimo bei mokejimo s4lygas nustato Lietuvos Respublikos ligos
motinystes socialinio draudimo istatymas.

ir

90. Ligos pa5alp4 uZ pirm4sias dvi kalendorines nedarbingumo dienas moka gimnazija.
Mokama paialpa negali buti maZesne negu 62,06 procentq gavejo vidutinio darbo uZmokesdio,
apskaidiuoto Vyriausybes nustatyta tvarka.

91. Pagrindas skirti ligos i5mokq yra nedarbingumo paLymejimas, i5duotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo
paZymejimq bei elektroniniq ne5tumo ir gimdymo atostogq paZymejimq i5davimo taisykles.
XV. PRASTOVA IR MOKEJIMAS UZ PRASTOVOS LAIKA

92. Jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo del objektyviq
prieZasdiq ne del darbuotojo kaltes ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiiillto darbo, darbdavys
darbuotojui skelbia prastov4. Prastova gali b[ti skelbiama ir darbuotojq grupei.

93. Paskelbus prastov4, trunkandi4 iki vienos darbo dienos, darbuotojui mokamas vidutinis jo
darbo uZmokestis ir darbdavys turi teisg reikalauti darbuotojo buti darbovieteje.
. 94. Jeigu prastova skelbiama ilgesniam laikotarpiui negu viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip
irims darbo dienoms, negali bDti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktq i darbovietg kasdien ilgesniam
negu viena valanda laikui. Buvimo darbovieteje per prastov4 laiku jam mokamas vidutinis jo darbo
uZmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo biiti darbe, jam mokama du
treddaliai vidutinio jo darbo uZmokesdio.
'
95. Jeigu prastova paskelbta neterminuotai arba ilgesniam negu trijq darbo dienq laikotarpiui,
darbuotojas neprivalo atvykti i darbovietg, tadiau turi bDti pasirenggs awykti i darbovietg kit4 darbo
dien4 po darbdavio praneSimo. UZ prastovos laik4 iki trijq darbo dienq mokama Sio skyriaus 93 ir 94
punktuose nustat54a tvarka, o uZ kit4 prastovos laikotarpi jam paliekama 40 procentq vidutinio jo
darbo uZmokesdio.

96. Kalendorini menesi, kuri darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo
t4 menesi negali buti maZesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta
minimalioji menesine alga, kaijo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.
uZmokestis uZ

97. Darbdavys gali paskelbti darbuotojui daling prastovq, kai tam tikram laikotarpiui
ar darbo
sumaZinamas darbo dienq per savaitE skaidius (ne maZiau kaip dviem darbo dienomis)
laikotarpiais'
prastovos
valandq per dien4 skaidius (ne maZiau kaip trimis darbo valandomis). Dalines
punktuose
kai darbuotojas nlprivalo bflti darbe, jam mokamas darbo uZmokestis Sio skyriaus 93 it 94
nustatyta tvarka.

98. prastovos ne del darbuotojo kaltes laikas apmokamas ne maZesniu nei Vyriausybes nustatytu

minimaliuoju valandiniu atlygiu uZ kiekvien4 prastovos valand4.
99. Kai del prastovoi istutyrn.1 nustatyta tvarka perkelto I kita darb4 darbuotojo darbo
jam mokamas iki perkelimo buvgs
uZmokestis sumaZeja del nepiiklausandiq nuo jo prieZasdiq,
vidutinis darbo uZmokestis.
pagal jo
100.Jeigu darbuotojui prastovos atveju nepasiuloma gimnazijoje esandio kito darbo
profesij4, spJcialybg, tvatifitaci.l4, kur! jis galetq dirbti nepakenkdamas savo sveikatai, iam ui'
ki"t ui"n4 piastovos' valand4 -oku-u, jo dviejq treddaliq vidutinio valandinio darbo uZmokesdio
dydZio, buvusio iki prastovos, atlygis, bet ne maZesnis nei Vyriausybes patvirtintas minimalusis
valandinis atlygis uZ kiekvienq prastovos valand4.
101.Jeigu darbuotojas rustiStui atsisako pasifrlyto darbo pagal savo profesij4, specialybg,
kvalifikacij4, kur! jis gaietq dirbti nepakenkdamas savo sveikatai, jam mokama ne maZiau kaip
prastovos
trisdesimt procentq Vyriausybes nustatyto minimaliojo valandinio atlygio uZ kiekvien4
valand4.

l1Z.IJt buvim4 prastovos metu darbo vietoje darbdavio reikalavimu mokamas Sio skyriaus 100

punkte nustatyto dydZio darbo uZmokestis.
' 1 03.Prastovos del darbuotojo kaltes laikas neapmokamas'

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

yra

104.Gindai del darbo uZmokesdio sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.
l05.Asmenys, rbngiantys darboluZmokesdio apskaidiavim4 skirtingoms darbuotojq kategorijoms,
reikiamq
atsakingi ir uZ atit-inkam4 duomenq bazes kaupim4, reikiamq dokumentq pildym4,

nustatyta
ataskaitq put"iti-4 bei dokumentq saugojim4 ir perdavim4 i archyv4, vadovaujantis
dokumentq archYvavimo tvarka.
kriterijai
t0O.bimnazijos darbuotojq darbo uZmokesdio dydis, pareigybiq sqra5as, apmokejimo
tikslinami kiekvienais metais ir /ar pasikeitus teises aktams.
l07.Gimnazijos darbuotojq darbo uZmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susijg
mokej imai planuoj ami nevir5ijant darbo uZmokesdio fondo'

SUDERINTA
Lietuvos Svietimo ir mokslo profesines s4jungos
Tel5iq skyriaus Luokes Vytauto Kleivos gimnazijos
profesines s4jungos pirmininke ,r
Ingrida Galinauskiene

/H,:
t

I priedas
TelSiq r. Luok€s Vytauto Kleivos gimnazija

Mokytojo vardas, pavard€
m. m.

Kr[vio sandara

I DALIS. KONTAKTINES VATANDOS IR VALANDOS UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI.
PASIRUoSTI PAMoKoMs. MoKINIU MoKYMOSI PASIEKIMAMS VERTINTI. VADOVAUTI KIASEI.

-

Kvalifikacin€

DEstomas dalykas:
Didinimo proc.

kategorija:

Koeficientas

Taikomas

-

yADOVAVIMAS KIASEI: KLASE
I5 VISO I DALIES

VALANQU:

MOKINIU

SKAIIIUS ; VALANDU SKAI

-;

BENDRUOMENEI.

1.

PRIVALOMOS VEIKLOS

Valandq
skaiiius

Veiklos pavadinimas
Profesinis tobul6jinias
Tevq (globejq, r[pintojq) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su jais
ddl mokiniu usdvmo (si) ir mokymosi paiangos ir pasiekimq
Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokiniq ugdymo klausimais
Mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti,

oreanizuoti:
15

2.

viso

MOKYTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS

Veiklos pavadinimas
.t

Bendradarbiavimo veiklos:
Mokvklos usdvmo turinio formavimo veiklos:
Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos:
Vertini mo, ekspertavi mo veiklos:

Valandq

skaiiius

iams tenkinti skirtos edukacin€s,

15

vrso il DAUES VATANDU

rS

vtso vAtANDp:

_

_

ETATo DYDts

_.

Mokyklos vadovo paraSas

Mokytojo paraias

veiklos:

2 priedas

VALANDU, SKIRIAMU UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOSTI PAMoKoMs
IR MOKINTV MOKYMOSI PASIEKIMAMS VERTINTI, SKAIEIUS
(PROCENTATS NUO KONTAKTTNIU VALANDU)
Mokytojams, kuriq darbo
staZas

Mokytojams, kuriq darbo

iki 2 metq

ir daugiau metq
mokiniq skaidius klaseje

staZas 2

mokiniq skaidius klaseje
/crrrnaia\

Programa, ugdymo, mokymo sritis, dalykas
ne

daugiau

t2-20

kaip 1 1*

(gruPeje)
ne

2l ir

daugiau

daugiau

l. Bendrojo ugdymo programq dalykai:

t2-20

kaip I l*

2l ir
daugiau

X

1.1. Pradinis ugdymas (visi dalykai)

70

75

80

62

o4

66

'74

78

80

.2.3. UZsienio kalba

67

70

IJ

.2.4. Matematika

'70

IJ

75

.2.5. Informacines technologij os

65

68

70

.2.6. G amtunoksl inis ugdymas

65

68

70

45

.2.7. Socialinis ugdymas

65

68

70

60

62

64

1.2. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas:

50

55

60

A1

44

4C)

58

60

50

53

50

53

55

45

48

50
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L2.1. Dorinis ugdymas (tikyba, etika)

l.2.2.Lietwiq kalba ir literatDra, gimtoji kalba
(mokyklose, kuriose lteisintas mokymas
tautines maZumos kalba)

1.2.8. Menai, technologiios, kfino kultDra,

dalykai
2. Profesinio mokvmo Drosramos
3. Neformaliojo Svietimo (i5skyrus
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ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo)
programos

*fskaitant atvejus, kai ugdymas vykdomas pavienio mokymosi forma arba kai mokiniai ugdomi
individualiai pagal neformaliojo Svietimo (iSskyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo)
programas.

Pastabos:
1. Nevir5ijant mokyklai skirtq asignavimq ugdymo reikmems ir suderinus su istaigos darbo
taryba ar profesine s4junga, istaigos darbo apmokejimo sistemoje gali buti numatytas didesnis nei
Siame priede nurodytas valandq, skiriamq ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokomas, mokiniq
rnokymosi pasiekimams vertinti, skaidius (procentais nuo kontaktiniq valandq).

2. Mokytojui, mokandiam dalyko modulio ar organizuojandiam pamokas, skirtas mokinio
ugdymo poreikiams tenkinti, valandq, skirtq ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms ir
mokiniq pasiekimams vertinti, skaidius nustatqmas pagal modulio dalyk4 arba dalyk4,
kurio ugdymui skiriamos valandos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.

3 priedas

VALAhIDV, SKIRTAMU VADOVAUTI KLASEI (cRUpEr), SKAICTUS
MOKYTOJUI PER MOKSLO METUS
Mokiniq skaidius klaseje

(g*p"j.)

Valandq, skiriamq vadovauti klasei (grupei), skaidius
mo$rtojui per mokslo metus
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