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BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Auklėtojų papildomų valandų (išlaisvintų nuo tiesioginio darbo su vaikais) suteikimo tvarka
paruošta vadovaujantis LR ŠMM įsakymu „Dėl pavyzdinio auklėtojo pareigybės aprašymo“ 2005
m. lapkričio 11 dienos Nr. ISAK-2249, LR ŠMM ministro įsakymu įsakymu „Dėl švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
bei LR Darbo kodeksu.
2. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos:
2.1.Kontaktinės valandos – laikas per kurį pedagoginis darbuotojas tiesiogiai dirba su
vaikais (įvairi ugdomoji veikla, dienotvarkės vykdymas, papildomo ugdymo užsiėmimai,
logopediniai užsiėmimai, bendravimas su ugdytinių tėvais ir kt.)
2.2.Papildomos valandos – laikas skirtas netiesioginiam darbui su vaikais (dokumentacijos
tvarkymas, ugdomosios veiklos planavimas, projektų rengimas, vaikų raidos ir pasiekimų
fiksavimas, individualios veiklos numatymas ir kt.)
II. PAPILDOMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMO TVARKA
3.Pedagogams dirbantiems su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais
darbo trukmė 36 valandos per savaitę: 33 tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 papildomos valandos
skiriamos metodiniams darbams.
4. Meninio ugdymo mokytojai (muzikos mokytojai) dirba 26 valandas per savaitę: 24
valandos tiesioginiam darbui su vaikais ir 2 nekontaktinės valandos metodiniams darbams.
5.Logopedas dirba 27 valandas per savaitę: 22 valandos skiriamos darbui su vaikais ir 5
valandos metodiniams darbams.
6.Papildomo ugdymo pedagogas dirba 26 valandas per savaitę: 24 valandos tiesioginiam
darbui su vaikais ir 2 papildomas valandas metodiniams darbams.
7.Esant nepilnai darbo savaitei bei nevienodam etatų skaičiui grupėse, sudarant slenkantį
grafiką mėnesiui, galimas padidintas valandų skaičius už einamą mėnesį (kai neporinis darbo dienų
skaičius mėnesyje), kuris išsilygina per sekančius mėnesius.
8. Nekontaktinės valandos mėnesio grafike pažymimos atskiru įrašu, jos gali būti sumuojamos
ir suteikiamos ne kiekvieną savaitę jei pedagogas dirba mažiau nei 1 etatą.
9. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo trukmė prilyginama ikimokyklinio ugdymo
auklėtojų darbo trukmėi – 36 valandos per savaitę, iš jų 3 papildomos valandos.
III. DARBAI ATLIEKAMI PAPILDOMŲ VALANDŲ METU
10.Papildomų valandų metu auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai atlieka tokius
darbus kaip:
10.1. Pasiruošimas ugomajai veiklai, ugdomosios veiklos planavimas.
10.2. Ugdomosios aplinkos kūrimas, priemonių gamyba.
10.3 Švenčių, renginių scenarijų kūrimas, parodų organizavimas.
10.4. Vaiko stebėjimo medžiagos sisteminimas, individualizavimo planavimas, vaiko raidos ir
pasiekimų fiksavimas, vaiko aplanko tvarkymas.
10.5. Projektų, programų kūrimas, įgyvendinimas, analizė.

10.6. Veikla įstaigos taryboje, komisijose, kūrybinių grupių veikloje, įstaigos veiklos
įsivertinime, rajoniniuose metodiniuose būreliuose.
10.7. Kvalifikacijos kėlimas, metodinės literatūros, aktualios informacijos internetinėje
erdvėje, švietimo politikos dokumentų studijavimas.
10.8. Tėvelių susirinkimų planavimas, pasiruošimas jiems, pravedimas.
10.9. Praktinės patirties sklaida įstaigoje, rajone, paruošiamieji darbai.
11. Papildomų valandų metu meninio ugdymo pedagogė atlieka šią veiklą:
11.1. Meninio ugdymo veiklos planavimas, pasiruošimas muzikos užsiėmimams.
11.2. Gabių vaikų stebėjimas, indivualios programos rengimas.
11.3. Repertuaro paieškos, renginių planavimas ir pasiruošimas jiems.
11.4. Metodinės literatūros paieška, jos studijavimas.
11.5. Dalyvavimas rajono meninio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veikloje,
kvalifikacijos kėlimas.
11.6. Dalyvavimas įstaigos komisijose, kūrybinėse grupėse, įstaigos veiklos įsivertinime.
11.7. Konsultacijos kitiems įstaigos pedagogams, pagalba jiems organizuojant jų grupių
renginius.
12. Papildomų valandų metu spec.pedagogė-logopedė atlieka šiuos darbus:
12.1. Darbų planavimas.
12.2. Kalbos ugdymo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas, pasirengimas
pratyboms.
12.3. Metodinė pagalba ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo
pedagogams.
12.4. Konsultacijos tėveliams specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
12.5. Darbas įstaigos Vaiko gerovės komisijoje, mokyklos veiklos įsivertinime, rajoniniame
metodiniame būrelyje.
12.6. Keliama kvalifikacija, veikla seminaruose.
13. Papildomų valandų metu papildomo ugdymo pedagogės vykdo šią veiklą:
13.1. Papildomos ugdomosios veiklos planavimas, pasiruošimas jai.
13.2. Renginių scenarijų kūrimas, bendradarbiavimas su kitais pedagogais.
IV. ATSISKAITYMAS UŽ PAPILDOMOMIS VALANDOMIS VYKDYTĄ VEIKLĄ
11. Įstaigos pedagogai už darbus atliktus papildomų valandų metu atsiskaito metodinės grupės
pasitarimuose ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
12. Papildomų valandų veikla planuojama grupių ugdomosios veiklos planuose.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dirbantys 36 valandas per savaitę dirba
vieno etato pareigose.
14. Direktorės įsakymu skiriant pavaduoti laikinai nesančių darbuotojų dėl ligos, atostogų,
kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės laikotarpiais, įstaigoje trūkstant kvalifikuotų darbuotojų,
leidžiama dirbti daugiau nei 36 valandas per savaitę ir darbas nelaikomas viršvalandiniu.
15. Pedagogams ruoštis įvairiai metodinei, organizacinei ir ugdomajai veiklai sudarytos
sąlygos įstaigoje įrengtame metodiniame kabinete, su pilna elektronine įranga, internetine prieiga ir
metodinės literatūros biblioteka, Jonavos suaugusiųjų švietimo centre, Jonavos r. Viešojoje
bibliotekoje ir kt.
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