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III. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 
59. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistema (toliau –Sistema), patvirtinta Mokyklos direktorius įsakymu, nustato Kalvarijos sav. 
Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo krūvio sandarą, 
apmokėjimo sąlygas ir dydžius. Sistema, parengta įgyvendinant mokytojų etatinio darbo 
apmokėjimo sistemą gali būti tikslinama, keičiama kiekvienais metais, iki naujų mokslo metų 
pradžios.  

60. Sistema parengta vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII–198, 
įgyvendinant šio įstatymo 5 priedą: 

60.1.mokytojus individualiai arba grupėje pagal dėstomą dalyką (dalykų sritį) apie 
ateinančių mokslo metų preliminarų kontaktinių valandų skaičių informuoja mokyklos direktorius  
iki prasidedant mokytojų kasmetinėms atostogoms; 

60.2. kontaktinių valandų skaičius kitiems mokslo metams numatomas pagal rengiamą  
mokyklos ugdymo plano projektą ir numatomą klasių komplektų (grupių) skaičių mokykloje 
ateinančiais mokslo metais; 

60.3. skirstant kontaktines ir nekontaktines valandas, atsižvelgiama į mokytojo darbo 
krūvio pokyčius dėl mokytojo mokytų mokinių išėjimo iš mokyklos, mokytojo kompetencijas, 
mokinių pasiekimų rezultatus, mokymosi pažangą; 

60.4. mokytojų kontaktinių ir kitų etato dalies valandų skaičius gali keistis dėl 
objektyvių priežasčių (sumažėjus mokinių skaičiui klasėje ir dėl to nedalijant klasės į grupes tam 
tikrų dalykų pamokose, mokiniams nebesirenkant neformaliojo švietimo užsiėmimų, pasikeitus 
ugdymo planui, sumažėjus klasių komplektų mokykloje ir pan.). Apie šiuos pasikeitimus mokytojai 
informuojami pranešimu ir patikslinus pareigybės aprašymą kiekvienais metais rugpjūčio 
pabaigoje;  

60.5. mokytojų darbo krūvio sandara nustatoma pagal šiuos kriterijus : 
60.5.1. ugdymo (mokymo) programa, dalyko (dalykų grupė, mokymo modulis (-iai)); 
60.5.2. mokinių skaičiaus grupėje ar klasėje, 
60.5.3. mokinių ugdymo(si) poreikių ir mokymosi pagalbos teikimo (dalykų modulių,  

papildomų pamokų, konsultacijų, neformaliojo švietimo veiklų), 
60.5.4. mokyklos ugdymo plane numatyto savaitinių ugdymo valandų skaičiaus 

kontaktinėms valandoms, 
60.5.5. mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje apibrėžti mokytojų darbo krūvio 

sandaros nustatymo kriterijai, susiję su: 
60.5.5.1. veiklos sudėtingumu, 
60.5.5.2. mokymosi forma (veikla vykdoma grupinio ar pavienio mokymosi forma), 
60.5.5.3. mokinių skaičiumi klasėje / grupėje, 
90.5.5.4. kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti  
įgyvendinimo ypatybėmis ir apimtimis; 

60.5.5.5. papildoma mokytojo kompetencija, reikalinga tam tikroms funkcijoms ar 
veikoms vykdyti; 



60.6. mokytojo darbo krūvio paskirstymas tarp funkcijų grupių, įvertinus mokyklos 
poreikius bei finansines galimybes, siejant su mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, 
kiekvienais mokslo metais gali keistis; 

60.7. mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis 
dėl skirtingo darbo krūvio pasiskirstymo tarp funkcijų grupių, dėl skirtingų kontaktinio ir 
nekontaktinio darbo proporcijų, mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje sutartų kriterijų taikymo, 
mokytojo kompetencijų ir kitų aplinkybių; 

60.8. mokytojų darbo krūvio sandara keičiama nesibaigus mokslo metams, jei 
mokytojui priskiriamos papildomos funkcijos: papildomos kontaktinės valandos ar numatoma 
veikla mokyklos bendruomenei. Tokiu atveju, susitarus, tikslinamas mokytojo pareigybės 
aprašymas nesibaigus mokslo metams; 

60.9. mokytojas: 
60.9.1. darbo sutartyje numatytas kontaktines valandas (pamokas, neformaliojo 

švietimo valandas, konsultacijas), atsižvelgdamas į pamokų, neformaliojo švietimo, konsultacijų ir 
kitus tvarkaraščius, organizuoja mokykloje ir jos teritorijoje, 

60.9.2. ugdymą gali organizuoti ir netradicinėse erdvėse (muziejuje ir pan.), įteisinus 
ugdymą kitoje erdvėje direktoriaus įsakymu, 

60.9.3. vykdydamas funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis ir veiklą 
mokyklos bendruomenei, laisvai pasirenka darbo vietą. Išimtis, kai veikla organizuojama 
mokykloje, taikoma mokinių tėvų susirinkimams, tėvų dienoms, puoselėjant mokyklos tradicijas, 
bendruomenės susirinkimams.  
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