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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybes
darbo apmokejimo istatymu (TAR, 2017-01-31,

Nr.

ir

savivaldybiq istaigq darbuotojq

1764), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu

(aktuali redakcija nuo 2017-07-01), Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo

tvarkos apra5u (LRV, 2017-04-05,

Nr. 254), MaZeikiq

politechnikos mokyklos nuostatais,

patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodZio 27 d. isakymu Nr.

Y-t2s43,
1. T

v i r t i n u MaZeikiq politechnikos mokyklos

darbuotojq darbo apmokejimo

sistem4 (pridedama).

2.

I p a r e i g o j u personalo

vedej4 ALDONA GALDIKIENQ MaZeikiq

politechnikos mokyklos darbuotojq darbo apmokejimo sistem4 paskelbti intemeto svetaineje
lrttp //wwr.v. mazeikiup m. I t.
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Vida Lumpickiene

PATVIRTINTA
MaZeikiq politechnikos mokyklos
direktoriaus20lT m. spalio 9 d.
isakymuNr. VI- 112

MAZEIKIU POLITECHNIKOS MOKYKLO
APMOKEJIMO SISTEMA

S

DARBUOTOJU DARB O

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq politechnikos mokyklos (toliau- Mokykla) darbuotojq, dirbandiq pagal
darbo sutarti, darbo apmokejimo sistema (toliau - Sistema) nustato MaZeikiq politechnikos
mokyklos mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq ir kitq darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigines algos
pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, kintamosios dalies, priemokq bei premijq mokejimo
s4lygas ir tvark4.

2. Si tvarka parcngta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu (TAR, 2017-0I-31, Nr.1764) (toliau -{statymas),
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (aktualia redakcija), Valstybes ir savivaldybiq

istaigq
darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos aprasu (LRV, 2}ll-04-05, Nr.254), MaZeikiq politechnikos

mokyklos nuostatais, patvirlintais Lietuvos Respublikos Svietimo
gruodZio

ir mokslo ministro 2Oll m.

27 d. isakymu Nr. Y-12543, ir MaZeikiq politechnikos mokyklos darbo tvarkos

taisyklemis.
3. Apra5e vartojamos s4vokos:

3.1. darbuotojai

-fiziniai

3.2- d'arbo uzmokestis

-

asmenys, dirbantys pagal darbo sutarlis;

darbuotoiq darbo uZmokesti sudaro:

3.2.1- pareigine alga (menesine alga

ir kintamoji dalys

-

pastovioji

ir

Svendiq dienomis, nakties bei virsvalandini

arba pastovioji

dalis);
3.2.2. priemokos;
3.2.3. premijos;

3.2-4- apmokejimas uZ darb4 poilsio
darbq, budejimus

ir esant nukrypimams nuo normaliq darbo s4lygq.

2

3.3. pareigine alga (pastovioji dalis)

-

pastovi darbo uZmokesdio dalis, kuri

apskaidiuojama atitinkam4 pareigines algos koeficient4 dauginant iS pareigines algos bazinio
dydZio.

3.4.bazinis algos dydis - pareigines algos bazinidydi tvirtina LR Seimas.
3.5. pareigin6s algos pastoviosios dalies koeficientas darbuotojams, i5skyrus
darbininkus, pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsiZvelgiant pareigybes
i
lygi, profesing ar (ir) vadovaujamo darbo patirti,vadybing kvalifikacinE kategorij4.

3.6. profesin6 darbo patirtis

-

tai laikotarpis, kuri darbuotojas dirba tos profesijos

(specialybes) darb4.

3.7. pareiginds algos kintamoji dalis

-

nustatoma vieniems metams, priklausomai

nuo darbuotojo praejusiq metq veiklos vertinimo pagal jam nustatytas metines uZduotis, siektinus
rezultatus ir jq vertinimo rodiklius.

3.8. priemoka

-

darbo uZmokesdio sudedamoji dalis, kuri gali

bfti

mokama Sioje

darbo apmokej imo sistemoj e nustatytais atvej ais.

3.9. premija

-

darbo uZmokesdio sudedamoji dalis, kuri gali buti mokama Sioje darbo

apmokejimo sistemoj e nustatytais atvej ais.

3.10. minimali mdnesind alga

-

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta

minimali menesine alga.
4. Uz darb? nakti, poilsio

ir

Svendiq dienomis mokama Lietuvos Respublikos darbo

kodekso, kitq teises aktq nustatyta tvarka.

II

SKYRIUS

MOKYKLOS DARBUOTOJU PAREIGINES ALGOS NUSTATYMO
TVARKA IR SALYGOS
5. Darbuotojo darbo uZmokestis priklauso nuo: darbuotojo dirbto laiko, darbo kiekio

sudetingumo, atitinkamos profesijos

ar kvalifikacijos, darbuotojo iSsilavinimo

ir

darbo

ir

sta1o,

darbuotojo indelio i Mokyklai keliamq uZduodiq vykdym4, konkredios profesijos aktualumo
istaigai
jos
ir
paklausos Salies darbo rinkoje. Mokyklos veiklos finansiniq rezultatq.

6.

Pedagoginiq darbuotojq pareigine alga nustatoma vadovaujantis
{statymo

8

straipsniu ir 5 priedu.

7.

Nepedagoginiq darbuotojq pareigines algos pastovioji

dalis

nustatoma

vadovaujantis |statymo I -4 priedais.
8. Pedagoginiq darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai galioja iki
2018 m. rugpjfldio 31 d.
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9.

MaZeikiq politechnikos mokykla priskiriama

II

biudZetiniq istaigq grupei,

darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq A, B, C, D vadovaujantis
{statymo 3 straipsniu.

10. Pareigybiq, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir
iskaitomas

i

pedagoginio darbo stalq, s4ra54 tvirtina Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo

ministras.

Mokyklos darbuotojq pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientus, susiderings
su profsEiungos atstovais ir vadovaudamasis Sioje darbo apmokejimo sistemoje numatytais
1

1.

kriterijais, nustato direktorius, nevirSydamas steigejo nustatyto darbo uZmokesdio fondo.

12- Individualus kiekvieno darbuotojo pareigines algos pastoviosios

dalies

koeficientas irkites darbo apmokejimo s4lygos nurodomos darbo sutartyje. Sutarti pasira5o
darbuotojas ir Mokyklos direktorius.
13. Darbininkams mokama minimali mdnesine alga, pareigines algos kintamoji dalis
nenustatoma.
I

4. Maleikiq politechnikos mokyklos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro :

14.7- pateigine alga (menesio alga

-

pastovioji

ir

kintamoji dalys arba pastovioji

dalis);
14.2. priemokos;

14.3. mokejimas uZ darbE poilsio

ir

Svendiq dienomis bei virsvalandini darbq,

budejim4;
14.4. premijos.
15. Mokykloje darbo uZmokestis yra mokamas 2 kartus: einamojo menesio 5-7

ir

20-

22 dienomis. Darbuotojo praSymu uZmokestis gali buti mokamas kart4 per menesi 5-7 dienomis.

III

SKYRIUS

PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS
16. Pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientai nurodomi pareigybiq s4ra5uose
(priedas Nr. 6), mokytoiq tarifikacijos s4rasuose ir darbo sutartyse.
17. Pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iS naujo pasikeitus
darbuotojq skaidiui, vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo patirdiai.

Pedagoginiq darbuotojq pareiginds algos pastoviosios dalies apskaiiiavimas

18. MaZeikiq politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
{statymo 5 pried4,
atsiZvelgiant ipedagoginio darbo stalq, vadybing kvalifikacing kategorij4, veiklos sudetingum4.
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9.

MaZeikiq politechnikos mokykla priskiriama

II

biudZetiniq istaigq grupei,

darbuotojq pareigybes yra keturiq lygiq A, B, C, D vadovaujantis
{statymo 3 straipsniu.

10. Pareigybiq, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir
iskaitomas

i

pedagoginio darbo stalq, s4ra54 tvirtina Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo

ministras.

Mokyklos darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus, susiderings
su profsQiungos atstovais ir vadovaudamasis Sioje darbo apmokejimo sistemoje numatytais
1

1.

kriterijais, nustato direktorius, nevirSydamas steigejo nustatyto darbo uZmokesdio fondo.

12- Individualus kiekvieno darbuotojo pareigines algos pastoviosios

dalies

koeficientas irkites darbo apmokejimo s4lygos nurodomos darbo sutartyje. Sutarti pasira5o
darbuotojas ir Mokyklos direktorius.
13. Darbininkams mokama minimali mdnesine alga, pareigines algos kintamoji dalis
nenustatoma.
I

4. Maleikiq politechnikos mokyklos darbuotojq darbo uZmokesti sudaro :

14.7- pateigine alga (menesio alga

-

pastovioji

ir

kintamoji dalys arba pastovioji

dalis);
14.2. priemokos;

14.3. mokejimas uZ darbE poilsio

ir

Svendiq dienomis bei virsvalandini darbq,

budejim4;
14.4. premijos.
15. Mokykloje darbo uZmokestis yra mokamas 2 kartus: einamojo menesio 5-7

ir

20-

22 dienomis. Darbuotojo praSymu uZmokestis gali buti mokamas kart4 per menesi 5-7 dienomis.

III

SKYRIUS

PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS
16. Pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientai nurodomi pareigybiq s4ra5uose
(priedas Nr. 6), mokytoiq tarifikacijos s4rasuose ir darbo sutartyse.
17. Pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iS naujo pasikeitus
darbuotojq skaidiui, vadovaujamo darbo patirdiai ir (ar) profesinio darbo patirdiai.

Pedagoginiq darbuotojq pareiginds algos pastoviosios dalies apskaiiiavimas

18. MaZeikiq politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq pareigines algos pastovioji dalis nustatoma pagal
{statymo 5 pried4,
atsiZvelgiant ipedagoginio darbo stalq, vadybing kvalifikacing kategorij4, veiklos sudetingum4.
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Direktoriaus

pavaduotojo ugdymui

pareigin6s algos pastoviosios dalies

koeficientas
lenteld

Turintiems iki

Mokiniq skaiiius
rugsejo

10

metg pedagoginio
darbo staZ4

I d.

Turintiems nuo

iki

10

15 metq

1

Turintiems 15 ir

pedagoginio darbo

daugiau metq
pedagoginio darbo

staL,4

sta7,4

Vadovq pavaduotojq ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybines
kvalifikacines kategoriios

iki 300

6,1-7,53

6,32-7,9I

6,42-7,96

300 ir daugiau

6,74-9,33

7,02-9,69

J,lg-g,g

Vadovq pavaduotojq ugdymui, kuriems suteiktos vadybines
kvalifi kacines kategorij os

I kategorija

7,89-9,77

8,14- 10,09

8,4-10,41

II kategorija

7,3-9,02

7,54-9,32

7,68-9,51

6,87-9,51

7,02-9,7

8,gg-10,44

8,9-10,46

8,91- 10,49

II kategorija

8,13-10,22

8,41-10,3

8,61- 10,36

III kategorija

7,42-9,39

7,7-9,54

7,87-9,73

III kategorija
300 ir daugiau

ugdym4 organizuojaniiq skyriaus praktinio mokymo vadovo, gimnazijos
skyriaus veddjo, verslo

ir

paslaugq profesinio mokymo skyriaus ved6jo, statybos profesinio
mokymo skyriaus ved6jo pareiginds algos pastoviosios dalies koeficientai
lentel€ 2

Kvalifikacin6
kategorija

Turintiems iki 10
metq pedagoginio
darbo staZ4

Turintiems nuo l0

iki

15 metq

Turintiems 15 ir

pedagoginio darbo

daugiau metq
pedagoginio darbo

stai,4

staL,4

Ugdym4 organizuojandiq skyriq (sektoriq) veddjams, kuriems
nesuteiktos vadybines
kvalifikacines kategorij os
4,62-6,69

Ugdym4 organizuojandiq
kvalifikacines kate gorij o s

4,gg-6,92

5,15-7,06

skyriq (sektoriq) vedejams, kuriems suteiktos vadybines

I kategorija

5,4-9,67

5,69-9,72

5,98-g,Bg

II kategorija

5,69-9,02

5,42-9,37

5,69-9,61

III kategorija

4,85-7,36

5,09-7,55

5,35-7,99
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19. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas maZinamas

nuo

0,14

iki

0,67, jeigu neturi

privalomq 5 savaitinirl pamokq vadovaujanti istatymo 5 priedo 13 ir 20 punktais.
20. Mokl'tojg pamokq

krlvi reglamentuoja

Svietimo ir mokslo ministerijos isakymai,

mokyklos ugdymo planas, mokinio krep5elio skaidiavimo metodika, mokytojq pamokq tarifikacija

ir kiti teisiniai dokumentai.
21. Menesinis mokytojq darbo uZmokestis apskaidiuojamas pagal vadovo patvirtint4

tarifini

s4ra54.

22. Mokytojams, vaduojantiems kito mokyojo pamokas, darbo uZmokestis mokamas
pagal faktines valandas ir pasiruo5im4 pamokoms.

23. Mokytojams, vaduojantiems kito mokytojo pamokas, dirbant su jungtine grupe
mokamas 30 proc. faktines valandos.

24.Dkbant

su pilna grupe

(21ir daugiau mokiniq)

ar nesant kito pogrupio mokytojui,

pavaduojantiems profesijos mokytojams mokamas 30 proc. priedas.

25. Mokytojams, vykdantiems ugdymo program4 gimnazijos klasdms, mokamas
proc. tarifinio atlygio priedas. Jis mokamas tik uZ kontaktines valandas.

Mokytojq, kuriems nesuteiktos kvalifikacin6s kategorijos, pareigin6s algos
pastoviosios dalies koeficientai
lentel6 3

Turintiems
iki 3 metq

Pareigybd ir
iSsilavinimas

pedagoginio

darbo

staL,4

Mokytojai,

igUe
auk5tesniji ar specialqji
vidurini iSsilavinim4,
isvta iki 1995 metu

Mokytojai,

ar kolegini i5silavinima

nuo 3 iki 10
metq
pedagoginio

darbo

staZ,a

Turintiems
nuo 10 iki 15
metq
pedagoginio
darbo stai,a

3,15

3,19

3,26

3,18

?))

J,J I

igUq

aukSt4ji universitetini

Turintiems

a al

Turintiems

15

ir daugiau
metq
pedagoginio
darbo staia
3,31

3,41

10

6

Mokytojq, kuriems suteiktos kvalifikacinds kategorijos, pareiginds algos
pastoviosios dalies koefi cientai
lentel6 4

Turintiems iki
PareigybO

10

metg pedagoginio

darbo
Mokytojai

stail,4

Turintiems nuo

iki

10

15 metq

pedagoginio darbo
stal,4

Turintiems 15 ir
daugiau metg
pedagoginio darbo staZ4

3,37

3,47

3,45

Vyresnieji mokytojai

3,46-3,51

3,5-3,56

^ -/
J,OJ-J.

Mokytojai
metodininkai

3,7-3,77

3,77-3,94

3,89-3,96

Mokytojai ekspertai

4,24,29

4,294,36

4,44,47

a

aa

26. Mokl'tojai, kurie dirba pagal neformaliojo Svietimo programas (i5skyrus
ikimokyklinio ugdymo ir prie5mokyklinio ugdymo bei formalqji Svietim4 papildandio ugdymo
ir yra igijq tik vidurini i5silavinim4, pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
turintiems iki 15 metq pedagoginio darbo staLq_ 3,15; turintiems 15 ir daugiau metq pedagoginio
programas)

darbo staL4

-

3,19.

27. Mokytojams pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai, nustatomi

uZ

pedagoginio darbo valandq per savaitg. Profesinio mokymo
istaigq bendrojo ugdymo dalykq
mokytojams nustatomas pedagoginio darbo valandq skaidius per mokslo metus. Menesinis
18

mokytojq darbo uZmokestis apskaidiuojamas pagal tarifini s4ra54.

28. Tikybos mokytojams, baigusiems aukStesniqj4 neakivaizding katechetq mokykl4
prie Kauno tarpdiecezines kunigq seminarijos Teologijos fakulteto, pareigines algos pastoviosios
dalies koeficientas nustatomas kaip mokytojams, igijusiems aukStesniji issilavinim4.

29. Mokytoj ams papildomai tarifikuoj amos valandos

:

29.1. uZ mokiniq darbq tikrinim4 (uZ 18 kontaktiniq valandq per savaitg):

lenteld 5

1-4 klases

5-9 klas6s
10-12
mokiniq skaiiius klaseie, srup6ie

Dalykai

iki

12

1)_)''

23

ir

iki

dausiau

12

I

)_1)

Lietuviq ir
tautiniq
maZumq

23 ir
dausiau

0,5

1'F

1,5*

1,5

)\

0,5**

1**

1,5**

0,5
I

I

1,5

2

)\

a

J

Matematika

ir

iki
l2

t2)1

dausiau

2

a
J

?s
.,-

2

)\

eimtoii kalba
UZsienio kalba

klasOs

1

1.5

)\

23

3

Socialinio,
gamtamokslinio
ugdymo ir
informaciniq
technologijq
dalykai
Prad iniq klasiq
mok iniq darbq
tiL rinimas

0,5

0,5

1,25

1

0,5

1,25

1

1,5

1

Profesijos mokytojams, kuriems nesuteiktos

kvalifikacinEs kategorijos,

pareiginOs algos pastoviosios dalies koeficientai

lenteld 6

Turintiems iki
Pareigyb6

3

Turintiems nuo

Turintiems nuo

3 iki 10 metq
pedagoginio

10 iki 15 metrg
pedagoginio

metq
pedagoginio

darbo stata
Profesijos
mokwoias

darbo

darbo

stail,a

?))

3,18

sta7,a

3,31

Turintiems L5 ir
daugiau
pedagoginio
darbo staZa
3,41

Profesijos mokytojams, kuriems suteiktos kvalifikacinds kategorijos, m6nesiniq tarifiniq
atlygiq koeficientai
lentel6 7

Turintiems iki
Pareigyb6

10

Turintiems L5 ir

Turintiems nuo 10 iki

daugiau metq
pedagoginio darbo

metq pedagoginio
darbo staZ4

15 metq pedagoginio

3,31

3,41

3,47

3,46-3,51

3,5-3,55

3,63-3,7

3,7-3,J7

3,77-3,84

3,89-3,96

4,2-4,29

4,28-4,36

4,4-4,47

Profesiios mokytoias
Vyresnysis profesijos
mokytoias
Profes jos mokytojas
metod ninkas
Profesijos mokytojas
ekspertas

darbo

stail,4

29.2. uZ vadovavim4 grupei numatytos s4lygos

ir

stai,a

apmokejimas, susiderinus

su

darbuotojq atstovais, pateikiamos ,,Apmokejimo uZ vadovavim4 grupei tvarkos apra5e" (Lr. 4
priedas).

29.3. uZ pasiruo5im4 pamokoms (u2720 kontaktiniq valandq per mokslo metus)

valandq per mokslo metus.

I

-

160

kontaktines valandas iskaidiuojamos visos valandos, numatl,tos

ugdymo plane.
29-4. uL mokomojo baro veiklos prieZilr4, darbq planavim4, renginiq organizavimE,
ruoSim4si renginiams, metoding veikl4, brandos darbq, projektq rengim4

ir

dalyvavim4 projektq

8

veikloje, uZ mokyklos veiklos isivertinim4, informaciniq komunikaciniq technologijq diegimo
koordinavim4, vadovavim4 mokomosioms dirbtuvems, laboratorijoms, vadovavim4 meno

kolektyvui, mokytojq kvalifikacijos kelim4, tZ sportiniq varLyb4 (konkursq, olimpiadq)
organizavim? ir dalyvavim4, vadovavim4 metodinems grupems, mokyklos renginiq
apipavidalinim4,

ir

kitus darbus

-

20

- i20 valandq per mokslo metus (nepriklausomai

nuo

kontaktiniq valandq skaidiaus), vadovaujantis mokyklos ,,Mokytojq papildomq darbq skyrimo ir
apmokejimo tvarka" (Zr. 6 priedas).

29.5-Kitiems pedagoginiams darbuotojams dirbantiems Mokykloje pagal specialybg,
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsiZvelgiant darbo pagal specialybg,
!
staZ4 ir veiklos sudetingum4.

Socialinio pedagogo, psichologo, kuriam nesuteikta kvalifikacin6 kategorija,
pareigin6s algos pastoviosios dalies koeficientai
lentel6 8

Turintiems iki
Pareigyb6

3 metg
pedagoginio

darbo

staL,4

Turintiems
nuo 3 iki 10
metq
pedagoginio
darbo stal,q

Turintiems
nuo 10 iki 15
metq
pedagoginio
darbo stal,4

daugiau metg
pedagoginio darbo

Turintiems 15 ir

staL,4

Psichologai asistentai

4,09-4,19

4,73-4,21

4,16-4,25

4,21-4,3

Socialiniai pedagogai

4,34,39

4,584,67

4,774,87

4,824,95

Socialinio pedagogo, psichologo, kuriam suteikta kvalifikacin0 kategorija,
pareiginOs algos pastoviosios dalies koeficientai

lenteld 9

Turintiems iki
Pareigyb6

Socialiniai pedago gai,
ketvirtos kategorijos
psichologai

10

Turintiems nuo
10

iki

15 metq

Turintiems l5

pedagoginio

daugiau metq
pedagoginio darbo

darbo stai,4

staL,4

4,824,97

4,94,96

5,07-5,73

5,4-5,55

5,45-5,61

5,64-5,83

5,95-6,14

6,1-6,29

6,26-6,49

metq pedagoginio
darbo staZ4

Vyresniej i socialiniai
pedago gai, tredios kategorij os

psichologai
Socialiniai pedagogai
metodininkai, antros
kategorij os psichologai

ir

Socialiniai pedagogai
ekspertai, pirmos kategorij os
psichologai

6,71-6,93

6,91-7,13

7,07-J,29

30. Socialiniam pedagogui, dirbandiam mokykloje, pareigines algos pastovioji dalis
nustatoma u1.36 valandas per savaitg.

Pareigin6s algos pastoviosios dalies koeficientq didinimas darbuotojams,
dirbantiems su mokiniais, turiniiais specialigjq ugdymosi poreikiq
31. Darbuotojq, kuriems didinamas atitinkamas pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientas, pareigq s4ra5as:

lenteld 10
Pareigin6s algos
pastoviosios dalies
arba tarifinio
atlygio
padidinimas,
procentais

Pareigos

Istaigos

{staigos vadovas, istaigos vadovo
Profesinio mokymo istaigos pavaduotojas ugdymui, ugdym4
(profesinio mokymo grupes), organizuojandio skyriaus (sektoriaus)
skirtos specialiqjq ugdymosi vedejas, mokytojas, psichologas,
poreikiq turintiems mokiniams.

profesijos mokytojas,

5

-20

socialinis

pedagogas

32. Profesinio mokymo istaigq mokytojams, kuriq klaseje (grupeje) ugdomi 1-4
mokiniai, kuriems pedagogines psichologines tarnybos arba Svietimo pagalbos tarnybos del
fgimtq
ar lgytq sutrikimq yra nustadiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdimosi
poreikius, pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 5-10 procentq, o jeigu yra

ir daugiau tokiq mokinirl,

-

5-20 procentq, o mokytojq padejejams

-

5

5-15 procentq. Koeficiento

dydis nustatomas direktoriaus isakymu pagalturimas darbo uZmokesdio leSas.

33. Nevir5ijant 45 proc. pareigines algos pastoviosios dalies ir tarifiniq atlygiri
koeficientq, pareigines algos pastoviosios dalies ir tarifiniq atlygiq koeficientai didinami
{statymo 5
priedo 37 punkte nurodytais atvejais.

Nepedagoginiq darbuotojq pareigin6s algos pastoviosios dalies koeficiento

apskaiiiavimas
34. Nepedagoginiq darbuotojq pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas
nustatomas pagal fstatymo 1-4 prieduose nustatytus kriterijus.

34.1. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo infrastrukturai, vyr. buhalterio pareigines
algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomapagal fstatymo 1 pried4, atsiZvelgiant

i pareigybiq

10
s?ra5e

nustatlt4 darbuotojq pareigybiq skaidiq, vadovaujamo darbo patirti, veiklos sudetingum4 (Zr.

1 priedas).

34.2. Mokyklos administracijos

ir strukturiniq

padaliniq vadovq ir

jq

pavaduotojq

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal
{statymo 2 priedq, atsiZvelgiant i
pareigybes lygi, vadovaujamo ir profesinio darbo patirti, veiklos sudetingum4.

34.3. Mokyklos

A ir B lygio

specialistq pareigines algos pastoviosios dalies

koeficientai nustatomi fstatymo 3 pried4, atsiZvelgiant

i

pareigybes lygi, profesinio darbo patirti,

veiklos sudetingum4.

34.4. Mokyklos kvalifikuotiems darbuotojams pareigines algos pastoviosios dalies
koeficientai nustatomi [statymo

4

priedq, atsiZvelgiant

i

pareigybes lygi, profesinio darbo patirti,

veiklos sudetingum4.

35. Darbuotojams, kuriq pareigybes priskiriamos

D lygiui

(toliau

-

darbininkas),

pareigines algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios menesines algos dydZio (MMA).

IV SKYRIUS
PAREIGINES ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS
36. Mokyklos darbuotojq pareigines algos kintamosios dalies nustatymas priklauso
nuo praejusiq metq veiklos veftinimo pagal darbuotojui nustatytas metines uZduotys, siektinus
rezultatus ir jq vertinimo rodiklius:

36.1. mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq

vedejams, mokytojams

ir

pagalbos mokiniui specialistams pareigines algos kintamoji dalis

nenustatoma.

36.2. darbininkams

(D

pareigybes lygis), pareigines algos kintamoji dalis

nenustatoma.

37. Kiekvienais metais iki sausio 31 d. metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus

jq vertinimo rodiklius. Mokyklos darbuotojams nustato ir

kasmetinE veikl4 vertin4 tiesioginis

ir

jq

vadovas:

37.1. einamaisiais metais priimtam darbuotojui metines veiklos uZduotys nustatomos
per vienQ menesi nuo priemimo i pareigas dienos. Jeigu priemus pareigas darbuotoj4 iki einamqjq
i

kalendoriniq metq pabaigos lieka maZiau kaip 6 menesiai, tokiam darbuotojui metines uZduotys
nustatomos kitiems metams

iki kitq metq sausio 31 d.

38. Darbuotojams nustatytos uZduotys turi bfiti ai5kios, ivykdomos, turdti nustatlt4
ivykdymo termin4. Siektinq rezultatq vertinimo rodikliai turi btti ai5kts, leidZiantys ivertinti, ar
pasiektas konkretus rezultatas.
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39. Vadovaujantis Valstybes

ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq veiklos vertinimo

tvarkos apraSu (LRV, 22017-04-05, Nr. 254) Mokyklos darbuotojq veikla
ivertinama kiekvienais
metais iki sausio 31 dienos, jei darbuotojas ne trumpiau kaip 6 menesiai per praejusius
kalendorinius metus ejo pareigas Mokykloje.

40. Vertinim4 vykdo meting uZduoti parenggs tiesioginis darbuotojo vadovas, kuris
ivertings darbuotojo veikl4, sura5o vertinimo i5vadas. Veiklos vertinimo isvados teikiamos
mokyklos direktoriui su si[lymais del darbuotojo skatinimo arba reikalingos pagalbos suteikimo.

41. Pareigines algos kintamoji dalis gali siekti iki 50 procentq pareigines algos
pastoviosios dalies. Kintamosios dalies dydi nustato mokyklos direktorius pagal darbuotojo
tiesioginio vadovo sifilymus ir turim4 darbo uZmokesdio fond4.

42.

Mokyklos direktorius, susiderings su darbuotojq atstovais, priklausomai nuo

metin0s veiklos ivertinimo vieniems metams nustato pareigines algos kintamosios dalies dyd!:
42-1- uZ labai ger4 veiklos ivertinim4 darbuotojui skiriama 30-50 procentq pareigines
algos pastoviosios dalies dydZio kintamoji dalis;

42.2- uZ ger4 veiklos ivertinim4 darbuotojui skiriama 5-30 procentq pareigines algos
pastoviosios dalies dydlio kintamoji dalis;

42.3- ivertinus patenkinamai vienus metus nenustatoma pareigines algos kintamoji
dalis.

42-4. ivertinus nepatenkinamai gali

blti

vieniems metams nustatomas maZesnis

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas, tadiau ne maZesnis, negu
[statymo l-4 prieduose
tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirti ir (ar) profesing darbo patirti numatytas minimalus
pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas.

43' Parcigines algos kintamoji dalis gali buti nustatyta priemimo

i

darb4 metu,

atsiZvelgiant idarbuotojo profesing kvalifikacij4 ir jam keliamus uZdavinius, tadiau ne didesne kaip
20 procentq pareigines algos pastoviosios dalies

ir ne ilgiau kaip vienerius metus.
V SKYRIUS

PRIEMOKV SKYRIMO TVARKA BEI SALYGOS
44. Darbuotojams priemokos mokomos uZ papildom4 darbo
apra5e nustatytas funkcijas, nevirSijant darbo

krtvi, siekiant

pareigybes

laiko trukmes, uZ papildomq pareigq ar uZduodiq,

nustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4.

45. Priemokos gali siekti iki 30 procentq pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.
Priemoka skiriama direktoriaus isakymu konkrediam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieneriems

1.2

metams. Pasiektus aplinkybems arba esant nepakankamiems veiklos rezultatams, priemoka gali

b[ti

sumaZinta arba jos mokejimas nutrauktas.

46. Priemokos skiriamos mokyklos direktoriaus isakymu esant tiesioginio vadovo arba
paties asmens, kuriam pra5oma skirti priemok4, raSti5kas pra5ymas.

47. UZ pra5yme pateiktos informacijos teisingum4

ir

i5samum4 atsako pra5ym4

pasiraSgs asmuo.

48. Priemokq ir pareigines algos kintamosios dalies suma negali virSfli 60 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio.

VI SKYRIUS
MOKEJIMDaZ,DARBA PoILSIo m SvuNiIU DrENoMrs, NAKTTES BEr
VIRSVALANDINI DARBA, BUDEJIMAIR ESANT NUKRYPIMAMS NUo NoRMALIU
DARBO SALYGU TVARKA
49.UL darbq poilsio ir Svendiq dienomis, nakties bei virsvalandini darb4, budejim4 ir
esant nukrypimams nuo nonnaliq darbo s4lygr+ biudZetiniq istaigq darbuotojams mokama Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PREMIJU MOKEJIMO TVARKA BEI SALYGOS

50. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip kart4 per metus gali bflti skiriamos
premilos.Premijos negali virByti darbuotojui nustatytos pareigines algos pastoviosios dalies
dydZio.
51. Premijos gali

blti skiriamos

uZ:

51.1. labai gerai ivertintE metq veikl4;
5

1.2. svarbiq vienkartiniq uZduodiq atlikim4;

5 1.3.

tarptautiniq projektq vykdym4;

51.4' mokyklos vardo garsinim4, labai gerus rezultatus, auk5tus pasiekimus
respublikoje;
51.5. inovacijq sillym4 ir diegim4;
51.6. zymt4pareigq, funkciiq, pavedimq padidejim4

iriq

sekming4 atlikim4.

52- Premij4 skiriama mokyklos direktoriaus isakyme nurodl.tomis uZ kokius
pasiekimus ir kokio dydLio premija darbuotojui skiriama.
53. Premija negali
paskirta drausmine nuobauda.

blti

skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 menesiq buvo

13

VIII SKYRIUS
MATERIALINES PASALPOS
54. Direktoriaus isakymu ir turint le5q gali buti skiriama materialine paSalpa kaip
socialine parama vadovaujantis fsakymo 13 straipsnio 1-3 punktais:

54.1. darbuotojams, kuriq

blkle tapo sunki del jq padiq ligos,

Seimos nariq

(sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (itevio), brolio (ibrolio), sesers (iseseres), taip
pat i5laikytiniq, kuriq globejq ar rlpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichines
nelaimes ar turto netekimo, esant darbuotojo ra5ytiniam praSymui ir pateikus atitinkam4 aplinkybg

patvirtinanti dokumentE, skiriama materialine pa5alpa.
54.2. mtus darbuotojui,
Seimos nariq ra5ytinis pra5ymas

jo

Seimos nariams i5mokama materialine paSalpa,

jeigu yra

ir pateikti mirties fakt4 patvirtinantys dokumentai.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Pasikeitus Mokyklos finansavimo i5 biudZeto

s4lygoms, virSijus steigejo

sprendimu patvirtint4 darbo uZmokesdio fondo normatyv4, pasikeitus Mokyklos struktflrai bei
atsiradus kitoms svarbioms aplinkybems, Sistema gali buti keidiama.

56. Darbo apmokejimo s4lygos nurodomos darbuotojq darbo sutartyse (DK 34 str.

3

dalis).

57. Sistema, jos pakeitimus, isakymu tvirtina Mokyklos direktorius, susiderinQs

su

darbuotojq atstovais.

58. Zinios apie darbuotojo darbo uZmokesti teikiamos

ir skelbiamos tik istatymo

numatytais atvej ais arba darbuotoj ui sutikus.
59. Si darbuotojq darbo apmokejimo sistema isigalioja 2018 m. sausio 1 d.

SUDERINTA
Naftininkq profesines s4j ungos vardu:
vyresnioji atstove Regina AZukiene
2017
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I

priedas

MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTURAI, VYR.
BUHALTERIO PAREIGINBS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

[staigos grupE

Vadovauj amo darbo patirtis
(metais)

iki
I
nuo 200 pareigybiq

nuo 50 iki 200 pareigybiq

4,32-11,52

5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

4,41-11,79

daugiau kaip 10

4,54-12,3

iki

u

4,76-lr,l6

s

nuo daugiau kaip 5

iki

10

daugiaukaip 10

iki
UI

iki 50 pareigybiq

Pastoviosios dalies
koeficientas

4132-11,52

s

nuo daugiau kaip 5

4,23-77,34

4,00-10,90

iki

10

daugiaukaip 10

4,08-11,00

4,14-ll.16

MOKYKLOS DIRBKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTURAI, VYR.
BUHALTERIO PAREIGYBIU LYGIAI IR PROFESIJU KLASIFIKATORIAUS KODAI
Pareigyb6
Direktoriaus pavaduotoj as
infrastrukturai
Vyr. buhalteris

Profesij os klasifi katoriaus
kodas

Pareigybds lygis

34503

A

r21 t02

A

1
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2 priedas

MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS IR STRUKTUNMIU PADALINIU
VADOVV PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Pareigybds lygis

Vadovaujamo
Darbo
patirtis
(metams)

Iki

s

s- 10

Daugiau

kaip

A
Profesinio darbo paskirtis (metams)
Daugiau
Iki 5
s-I0
kaip 10
3,41 - 9,5
3,52 - 9,7
3,61- 10,2
3,52 - 9,55
3,61-g,g
3,71 - r0.6
3,61

-

9,6

3,71

10

-

I0,1

3,81

-

11,0

B

Profesin6 darbo naskirtis (metams)
Daugiau
Iki 5
5-10

kaip

3,31
3,41
3,52

- 8,gg

3,41-9,05

9,05
9,23

g,4l

-

-

3,61

3,67
3,71

10

-9.41

-

g,5g

MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS IR STRUKTURINIU PADALINIIJ
VADOVU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Pareigybds lygis

Vadovaujamo
Darbo
patirtis
(metams)

A
Profesinio darbo paskirtis (metams)

Iki

s

5- 10

Daugiau

kaip

Iki

s

3,22

Daugiau

kaip

-

3,31-

5- 10

8,2
9,33

3,41- 8,49

10

3,31
3,47
3,52

- 8,49
- 9,65
8,33

10

B
paskirtis
(metams)
Profesin6 darbo
rki 5
5- 10
Daugiau
kaip 10
3,19 - 8,0
3,26 g,l5
3,31 9,3

3,41 -10,0
3,52 10,4

3,26

3,61-

3,31

-

10,9

- 8,3

8,15

3,31

-

-

8,3

3,41- 8,47

3,47* 9,46
3,52

-

MOKYKLOS SKYRIU, SEKTORIU, KITU PADALINIU VIRSININKV, VEDEJU
PAREIGYBIU IR PROFESIJU KLASIFIKATORIAUS KODAI

PareigybO

Profesijq klasifi katoriaus
kodai

Pareigybds lygis

Dirbtuviq vedejas

t32t06

A

Valgyklos vedejas

t4t202

B

Bibliotekos vedejas

t34903

A2

Projekto vadovas

334324

A2

8,6

1.6
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3 priedas

MOKYKLOS A IR B LYGIO SPECIALISTU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI

Pareigyb6s lygis

A lyeis
B lYeis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareigin6s algos baziniais dvdZiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
iki 2
daugiau kaip 10
kaip 2 iki 5
kaip 5 iki 10
3.17 - 7.6
3,22 - 9,5
3,31 - 9,5
3,41 - 70,5
3,15 -7,3
3,19 -7,4
3,26 -7,6
3,32 -8,0

MOKYKLOS SPECIALISTU PAREIGYBIU LYGIAI IR PROFESIJOS
KLASIFIKATORIAUS KODAI
Profesijq klasifikatoriaus
kodai

Pareigyb6s lygis

Socialinis pedagogas

235901

A2

Metodininkas

235 1 08

A2

Psichologas

263401

A2

Bendrabudio aukletoja

134906

A

Neformaliojo Svietimo
organizatorius

235501

A2

InZinierius kompiuterininkas

252202

A2

Darbq ir civilines saugos
inZinierius

233033

A2

Buhalteris

241t03

A2

Ekonomistas

263102

A2

Personalo vedejas

242305

A2

)3ZJ

A2

262204

B

Pareigybd
Pedagoginiai etatai

Specialistai

VieSqi q

pirkimq organizatorius

Bibliotekininkas
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4 priedas

MOKYKLOS KVALIFIKUOTU DARBUOTOJU PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS
DALIES KOEFICIENTAI

Pareigyb6s lygis
C lvsis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginds alsos baziniais dvdZiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
nuo daugiau
nuo daugiau
iki 2
daugiau kaip 10
kaip 2 iki 5
kaip 5 iki 10
3,12-5,3
3,74*5,4
3,16-5.6
3,18-7,0

PAREIGYBIV, PRISKIRTU KVALIFIKUOTIEMS DARBININKAMS, PROFESIJU
KLASIFIKATORIAUS KODAI
Pareigybd

Profesij q klasifikatoriaus

Pareigyb6s lygis

kodai
Archyvaras
Administratorius
Sekretorius
Mokymo dalies
administratorius
Padeieias ukio reikalams
Laborantas
Vairuotoias
Mechanikas
Virejas

262t01
334306
334309
334101
1324
314112
832203
123t20
5

12001

C
C
C
C
C
C
C
C
C
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APMOKEJIMAS UZ VAOOVAVIMA GRUPEI TVARKOS APRASAS
1. Apmokejimo uZ vadovavim4 grupei tvarkos apra5as (toliau

-

Tvarkos aprasas)

reglamentuoja apmokejimo uZ vadovavim4 grupei tvark4.

2. Tvarkos apra5as

sudarytas vadovaujantis 2017

m. sausio 17 d. Nr. XI[-198

patvirtintu Lietuvos Respublikos Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
istatymo p. 27.2., 34.2. ,,uZ vadovavim4 klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktiniq valandq
skaidiaus per savaitg): jeigu mokiniq skaidius klaseje
skaidius klaseje 12

ir

iki

- 2,5-4 valandos; jeigu mokiniq
skaidius klaseje 12 ir daugrau, - 3-5

12,

daugiau, - 3-5 valandos; jeigu mokiniq

valandos. Konkretq tarifikuojamq valandq skaidiq, susiderings su darbuotojq atstovais, nustato
istaigos vadovas".
3. Apmokejimo uZ vadovavim4 grupei, organizavimo s4lygos;

3.1. Tarifikuojamq valandq skaidius priklauso nuo mokiniq skaidiaus grupeje:
3.

1.1.

jei mokiniq skaidius grupeje iki 1 2 mokiniq

3.1.2.jei mokiniq skaidius grupeje iki 20 mokiniq
3.1.3.

- 3 val./sav. ;
- 3,5 val./sav.;

jei mokiniq skaidius grupeje iki25 mokiniq - 4 val.lsav.;

3.1-4.jei mokiniq skaidius grupeje 26 ir daugiau mokiniq

-

4,5 var.rsav.;

3.2. Visq kursq grupiq vadovq metines valandos skaidiuojamos pagal mokiniq buvimo

mokykloje savaidiq skaidiq:

3.2.L.I kurso - 36 savaites

3.2.2.II kurso
3.2.3.

III ir II

-

34 savaites

(be vidurinio i5silavinimo) kursq

-

23 savaites;

3.2.4. grupes su viduriniu i5silavinimu-29 savaites;
4. Pasikeitus mokiniq skaidiui grupeje (neatitinkant numatytoms riboms) mokslo metq
eigoje uZ vadovavim4 grupei skirtos valandos pertarifikuojamos sausio 1 d.

MaZeikiq politechnikos mokyklos
Darbuotojq darbo apmokejimo sistemos
6 priedas

MOKYTOJU PAPILDOMU DARBU APMOKEJIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. MaZeikiq politechnikos mokyklos (toliau - mokyklos) mokytojq papildomq darbq

skyrimo

ir

apmokejimo tvarka (toliau

tvarka) reglamentuoja papildomq darbq mokyklos

-

mokytojams apmokejimo uZ papildomus darbus tvarkq.

Z. Sie Nuostatai parengti vadovaujantis2OlT m. sausio

i7 d. isakymu Nr. XIII

-
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patvirtintu Lietuvos respublikos Vyriausybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
istatymo p.27.4. ir 34.3.: uZ darbq planavim4, renginiq organizavim4, ruosim4si renginiams,
metodinE veikl4, brandos darbq, projektq rengim4

ir

dalyvavim4 projektq veikloje, uZ mokyklos

veiklos isivertinim4, informaciniq komunikaciniq technologijq diegimo koordinavim4, vadovavim4
mokomosioms dirbtuvdms, laboratorijoms, meno kolektyvui ir kitus darbus 0,5 3,5 valandos

-

-

(nepriklausomai nuo kontaktiniq valandq skaidiaus per savaitg).
3. Tvarkoje vartojamos s4vokos:

3.1. papildomas darbas
ugdomajam

ir

-

papildomos pareigos ar laikas, skirtas netiesioginiam

mokomajam darbui su mokiniais

(i mokytojo, aukletojo, blrelio

vadovo pareigas

ieinantis darbas nelaikomas papildomu darbu). Apmokejimas uZ papildomai atliekam
nepriklauso nuo turimq pamokq skaidiaus;

3.2. netarifikuotas atlyginimas

-

E

darb1

mokamas uZ nereguliarq arba vienkartini darb4

pagal mokyklos veiklos program4, mokyklos mokslo metq ugdymo plan4, atsiZvelgiant

i

faktini

darbo valandq kieki, i5silavinim4, kvalifikacij4 ir pedagogin! darbo stazE;

3.3. tarifikuotas atlyginimas

-

mokamas uZ pastoviai atliekam4 papildom4 darb4.

Valandos itrauktos i Tarifinius s4ra5us.

II

SKYRIUS

PAPILDOMO DARBO SKYRIMAS
4. Netarifikuotas atlyginimas mokamas mokytojams uZ Siuos papildomus darbus ir
pasiekimus;

4'1. mokiniq rengimq respublikinems (tarptautinems) olimpiadoms, konkursams ir
varZyboms;

4.2. kulturiniq-sportiniq renginiq, edukaciniq ir pramoginiq i5vykq organizavimas;
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4.3. mokyklos administracijos pavestq skubiq ir svarbiq uZduodiq vykdymas;

4.4. darbEmokyklos direktoriaus isakymais sudarytose darbo grupese, komisijose;
4.5. konferencijq, seminarq or garrizavim4.

5. I(onkretus darbas ir darbui atlikti skirtas valandq skaidius fiksuojami papildant
papildomq darbq atlikimo ataskait4.
6. Tiesioginis darbuotojo padalinio vadovas teikia darbq atlikimo ataskait4 ir tarnybini
praneSim4 direktoriui, nurodant konkretq valandq skaidiq

TARIFIKUOTO

S

ir finansavimo Saltini.

III SKYRIUS
VALANDO S U i, KITUS PAPILDOMUS DARBUS

7. Mokyojams tarifikuojamos ir i tarifinius s4ra5us ira5omos valandos uZ papildomus
darbus.

Eil.
Nr.

Papildomi darbai

1

2

I
2.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11

12.

Mokyklo s iv aizdiio formavimas
Budej imas pertraukq metu
Metodine veikla
Vadovavimas metodinems grupems
Mokiniq konsultavimas
Sportines varZybos, konkursai, olimpiados
Straipsniu raSymas
Kalbos redagavimas
Dalyvavimas prolektineie veikloie
Informaciniq komunikaciniq technologijq diegimo
koordinavimas
Mokyklos veiklinimas, mokyklos veiklos
isivertinimas
Renginiq fotografavimas, fi lmavimas

Val.
J

t20
20
20
80

20
40
80
100

40
40
40
80

21.

MAZEIKIV POLITECHNIKOS MOKYKLA
PAPILDOMV DARBU ATLIKIMO ATASKAITA

mdn.

2018 m.

d.

MaZeikiai

atliko papildomus darbus:

Darbq pavadinimas

Darbus atliko:
(vardas, pavarde)
(para5as)

Atlikimo laikas
(nuo - iki)

Val. sk.

Rezultatas (atlikti darbai)

Darbus prieme:
(vardas, pavarde)
(paraSas)

