
                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 

                                                                                                direktoriaus 2019 m. birželio 21 d.     

                                                                                             įsakymu Nr. 138V1 

                                                                                                                

UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS  

MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDAROS TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

           1. Ukmergės Senamiesčio progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokytojų, dirbančių 

pagal bendrojo ugdymo programą, darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas nustatomas vadovaujantis: 

           1.1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (TAR, 2016-09-19, Nr. 2016-23709) (Suvestinė 

redakcija nuo 2018-10-01); 

           1.2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymu priimtu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (Suvestinė redakcija 2018-09-01; 

           1.3. įsakymu „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

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

krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. Nr. V-186; 

           1.4. įsakymu „Dėl mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos 

patvirtinimo“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 26 d. 

įsakymu Nr. V-674; 

           1.5. įsakymu „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

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

veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. Nr. V-184; 

           1.6. „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei 

mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo“ priimtu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje 2018-07-27 įsakymu Nr. SR-3365. 

            2. Progimnazijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje 

pagal 1.1 punkte nurodyto įstatymo nuostatas ir Progimnazijos etatinio darbo apmokėjimo sistemą. 

            3. Apraše sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMAS 

 

4. Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato Progimnazijos vadovas, laikydamasis 

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

Aprašo, įstaigos darbo apmokėjimo sistemos, suderintos su Progimnazijos profesine organizacija, ir 

neviršydamas Progimnazijai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms. Vienai mokytojo pareigybei 

nustatoma darbo laiko norma – 1512 valandų per mokslo metus. 

5. Kontaktinių valandų skaičius mokytojo, dirbančio Progimnazijoje pagal bendrojo 

ugdymo ar formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, pareigybei per mokslo metus nustatomas 

pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas valandas, mokytojo, dirbančio pagal neformaliojo 



švietimo programą (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas), pareigybei – pagal programoje numatytas valandas, laikantis šių nuostatų: 

5.1. neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 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  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 

5 priedo 8
1
 punkte mokytojui, kurio pedagoginis darbo stažas iki 2 metų, dirbančiam pagal bendrojo 

ugdymo programas, taip pat mokytojui, dirbančiam pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), nustatyto maksimalaus 

kontaktinių valandų skaičiaus; 

6. Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius mokytojui per mokslo metus nustatomas pagal Aprašo 12.3 

punkte nurodytą valandų skaičių (procentais nuo kontaktinių valandų), atsižvelgiant į įgyvendinamą 

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

7. Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojo pareigybei per mokslo 

metus nustatomas pagal Aprašo 12.1 punkte, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje (grupėje). 

8. Valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla Progimnazijos bendruomenei, 

skaičius mokytojo pareigybei per mokslo metus nustatomas, atsižvelgiant į: 

8.1. minimalų valandų skaičių, nurodytą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

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

nurodytoms švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose Veiklų, susijusių su profesiniu 

tobulėjimu ir Veiklų Progimnazijos bendruomenei aprašuose; 

8.2. valandų, viršijančių Aprašo 7.1 papunktyje nurodytą valandų skaičių, nustatomą, 

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

profesiniu tobulėjimu ir Veiklų Progimnazijos bendruomenei aprašuose, kurios nėra privalomos 

kiekvienam mokytojui, tačiau skiriamos mokytojams individualiai, laikantis šių nuostatų: 

8.2.1. neviršijant maksimalaus valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla 

Progimnazijos bendruomenei, skaičiaus, nurodyto Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte; 

8.2.2. 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 Aprašo 12.3 punkte 

nurodytų valandų skaičių. 

 

III SKYRIUS 

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS ĮTAKA MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDARAI 

  9. 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: 

  9.1. mokytojams, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, ir mokytojams, turintiems 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją, skiriama pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui ir būtinų  

mokytojo profesijos kompetencijų įtvirtinimui. Šiems mokytojams taip pat skiriamos valandos 

siejamos su veiklomis Progimnazijos bendruomenei. 

  9.2. mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 

turintiems mokytojams skiriamos valandos diferencijuojamos: veikloms susijusioms su profesiniu 

tobulėjimu (30 val. per m. m.); veikloms, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei (13-

60 val. per m. m.); bendradarbiavimo veikloms, skirtoms progimnazijos veiklai planuoti (7-300 val. per 

m. m.); mokyklos ugdymo formavimo veikloms (20-91 val. per m. m. ); vertinimo, ekspertavimo 



veikloms (10 val. per m. m.) mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtoms edukacinėms, 

ugdomosioms veikloms (5-20 val. per m. m.). 

  9.3. Progimnazijos mokytojai, vadovaudamiesi darbo krūvio sandaros aprašu parengia 

savo darbo krūvio sandarą ir darbo laiko grafiką-3, kuriuos įsakymu tvirtina direktorius (1 priedas). 

 

IV SKYRIUS  

UGDYMO (MOKYMO) PROGRAMOS, DALYKO (DALYKŲ GRUPĖS, MOKYMO 

MODULIO (-IŲ)) ĮTAKA MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDARAI  
 

          10. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa: 

          10.1. valandų skiriamų vadovauti 1-8 klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo 

metus: 

 

Mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

Ne daugiau kaip 

11 

12-20 21 ir daugiau 

Valandų, skiriamų vadovauti 

klasei (grupei), skaičius per 

mokslo metus 

152 180 210 

 

          10.2. mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies 

programas, pareigybė formuojama, kai jam per metus skiriama nuo 700 iki 840 kontaktinių valandų per 

mokslo metus; 

          10.3. mokytojų profesiniam tobulėjimui ir veikloms bendruomenei skiriama ne mažiau 

kaip 102 val. ir ne daugiau kaip 502 val. per mokslo metus vienai pareigybei; 

          10.4. valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų): 

 

Programa, ugdymo, mokymo 

sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo 

stažas iki 2 metų 

Mokytojams, kurių darbo stažas 

2 ir daugiau metų 

mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

mokinių skaičius klasėje 

(grupėje) 

ne 

daugiau  

kaip 

11* 

12-20 

21 ir 

daugi

au 

ne 

daugiau  

kaip 

11* 

12-20 
21 ir 

daugiau 

1. Bendrojo ugdymo programų 

dalykai: x  

1.1. Pradinis ugdymas (visi 

dalykai) 70 75 80 50 55 60 

1.2. Pagrindinis ir vidurinis 

ugdymas: x  

1.2.1. Dorinis ugdymas (tikyba, 

etika) 62 64 66 42 44 46 

1.2.2. Lietuvių kalba ir literatūra, 

gimtoji kalba (mokyklose, 

kuriose įteisintas mokymas 

tautinės mažumos kalba) 74 78 80 54 58 60 

1.2.3. Užsienio kalba 67 70 73 47 50 53 

1.2.4. Matematika 70 73 75 50 53 55 



1.2.5. Informacinės 

technologijos 65 68 70 45 48 50 

1.2.6. Gamtamokslinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.7. Socialinis ugdymas 65 68 70 45 48 50 

1.2.8. Menai, technologijos, 

kūno kultūra, kiti dalykai 60 62 64 40 42 44 

3. Neformaliojo švietimo 

(išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo) 

programos  55 60 64 40 42 44 

 

*Įskaitant atvejus, kai ugdymas vykdomas pavienio mokymosi forma arba kai mokiniai ugdomi 

individualiai pagal neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) 

programas. 

V SKYRIUS  

MOKYTOJO DARBO LAIKO GRAFIKAS 

 

           11. Darbo laiką, kuris priskiriamas kontaktinėms valandoms, mokytojas dirba 

Progimnazijoje pagal sudarytą ir patvirtintą pamokų tvarkaraštį. 

           12. Mokytojas darbo laiką, skirtą nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su 

kontaktinėmis valandomis bei nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusiomis su veikla Progimnazijos 

bendruomenei, skirsto savo nuožiūra, nepažeisdamas maksimaliųjų ir minimaliųjų poilsio laiko 

reikalavimų. 

           13. Mokytojo darbo funkcijų atlikimo ne darbovietėje, bet kitose jam priimtinose vietose 

galimybes Progimnazijos vadovas aptaria su kiekvienu pedagogu individualiai, vadovaudamasis 

Nuotolinio darbo aprašo (aktualia redakcija). 

           14. Mokytojo nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, atlikimo ne darbovietėje vykdymas: 

           14.1. jei darbo dieną mokytojas neturi pamokų;  

           14.2. jeigu ruošiantis pamokoms, nerandama reikiamos informacijos, literatūros, 

priemonių ir kt.; 

           14.3. susipažinti su ugdymo naujovėmis (savišvieta: nuotolinio mokymosi (IQES 

biblioteka, pedagogas. lt seminarai ir kt.); 

           14.4. dalyko srities (dalykų grupės, programos) ugdymo rezultatų analizei, mokytojo 

metodinės veiklos savianalizei atlikti. 

            15. Mokytojo nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusiomis su veikla Progimnazijos 

bendruomenei, atlikimo ne darbovietėje vykdymas: 

           15.1. įvairios veiklos vietos dirbant su socialiniais partneriais; 

           15.2. dalykų mokytojų ir klasės vadovų edukacinių išvykų organizavimas ir vykdymas; 

           15.3. Progimnazijos ir (ar) regiono ugdymo projektų rengimas; 

           15.4. straipsnių apie Progimnazijoje vykstančius renginius, ugdymo procesą rašymas, 

redagavimas;  

           15.5. ruošimasis gerosios darbo patirties, metodinės veiklos sklaidai, Progimnazijos vardo 

garsinimui: atvirų pamokų rajono mokytojams, kvalifikacijos renginiams, konferencijoms ir kt. 

           16. Darbuotojas atlikdamas funkcijas ne darbovietėje turi būti pasiekiamas telefonu ar 

elektroniniu paštu. 

           17. Mokytojas dirba ir mokinių atostogų metu bei pasibaigus ir dar neprasidėjus ugdymo 

procesui, atlikdamas funkcijas, susijusias su nekontaktinėmis valandomis. 

 

 



VI SKYRIUS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

              18. Mokytojams gali būti mokamas priedas ar priemoka, kaip kad numato valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas. Priedas ar priemoka gali būti 

mokamas už papildomą darbo krūvį, kai padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, neviršijant darbo laiko trukmės ir atsižvelgus į turimas Progimnazijos lėšas: 

             18.1. kai organizuojamas ar įgyvendinamas su ugdymo procesu susijęs projektas; 

             18.2. kai pavaduojamas kitas mokytojas; 

             18.3. kai atliekamos vienkartinės ypač svarbios Progimnazijos veiklai užduotys; 

             18.4. kitais atvejais.  

             19. Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

mokytojams didinamas:  

19.1. didinami 1 procentu 1 ir daugiau mokinių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turinčių 

vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir (arba) 1 mokiniui dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

19.2. didinami 2 procentais 2-iems ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

19.3. didinami 1 procentu, mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės 

skirtas mokymas namie; 

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

Respubliką, nemokančių lietuvių kalbos gali būti skiriama papildomai viena kontaktinė valanda per 

savaitę. 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

              20. Ukmergės Senamiesčio progimnazijos mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo 

programas etatinio darbo krūvio sandaros Aprašą, suderinęs su Progimnazijos profesine organizacija ir 

mokytojų taryba, įsakymu tvirtina Progimnazijos direktorius. 

              21.  Mokytojo darbo krūvio sandara, įvertinus Progimnazijos poreikius bei finansines 

galimybes ir siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais mokslo 

metais gali keistis.  

              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, Progimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje sutartų kriterijų taikymo, mokytojo 

kompetencijų ir kitų aplinkybių. 

              22. Progimnazijos mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, etatinio darbo 

krūvio sandaros aprašo pakeitimams, papildymams pritaria Progimnazijos profesinė organizacija, 

mokytojų taryba ir tvirtina Progimnazijos direktorius. 

              23. Mokytojas su pareigybės aprašymu, darbo krūvio paskirstymu supažindinamas iki 

rugpjūčio 30 dienos. 

_________________ 

 

PRITARTA 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos            Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 

profesinės organizacijos pirmininkė                             mokytojų tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu 

                                                                                      (2019 m. birželio 21 d. protokolo Nr. V3-1.5-5) 

________________________   

Jelena Piragienė 

2019 m. birželio 21 d.  


