
 

 

PATVIRTINTA 
Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos direktoriaus  

2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-115 

 

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO 

KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo programas, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, 

aprašo patvirtinimo“ ir 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-„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“ ir apibrėžia Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos 

(toliau – Gimnazija) mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo 

programas (toliau visi kartu – mokytojai), veiklas, skirtas profesiniam tobulėjimui, ir reglamentuoja 

mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymą vienai mokytojo pareigybei (kai darbo laiko norma – 

1512 valandų per mokslo metus). 

2. Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato gimnazijos direktorius, laikydamasis Valstybės ir 

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

Aprašo, Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo ir neviršydamas Gimnazijai 

skirtų asignavimų ugdymo reikmėms. 

 

II SKYRIUS 

VALANDŲ PROFESINIAM TOBULĖJIMUI SKYRIMAS. 

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU PROFESINIU TOBULĖJIMU 

 

3. Valandos, susijusios su mokytojo profesiniu tobulinimu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2 dalies 4 punktą, skiriamos kiekvienam 

mokytojui. 

4. Valandos profesiniam tobulėjimui skiriamos atsižvelgiant į turimas lėšas bei Gimnazijos skiriamų 

etatų skaičių. 

5. Mokytojas profesines kompetencijas gali tobulinti dalyvaudamas įvairiose bendradarbiavimo 

veiklose: stebėdamas ir aptardamas ugdomąsias veiklas (pamokas), reflektuodamas praktinę veiklą, 

dalindamasis patirtimi dalykinėse (metodinėse) grupėse, įsivertindamas savo profesinę veiklą, 

atlikdamas kitų pedagoginių darbuotojų profesinės veiklos analizę, ir pan., dalyvaudamas 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose, seminaruose, 

konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir pan., gilindamas bendrąsias 

ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu, analizuodamas mokytojų veiklą 

reglamentuojančius dokumentus. 
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III SKYRIUS 

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS ĮTAKA MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDARAI 

 

6. 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, Gimnazija: 

6.1. mokytojams, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, ir mokytojams, turintiems mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją, skiria pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui ir būtinų  mokytojo 

profesijos kompetencijų įtvirtinimui;  

6.2. vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skiria valandų 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją 

privalomoms veikloms: dalyvauti metodinėje veikloje, skleisti savo gerąją pedagoginio darbo 

patirtį Gimnazijoje; 

6.3. mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skiria valandas 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją 

privalomoms veikloms: rengti ir vykdyti Gimnazijos ir (ar) regiono ugdymo projektus, 

analizuoti dalyko srities (dalykų grupės, programos) ugdymo rezultatus ir inicijuoti didaktinius 

pokyčius, mentorystei, organizuoti ir vykdyti prevencines ir kitas programas, kitoms 

Gimnazijos poreikius atitinkančioms veikloms;  

6.4. mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams skiria valandų funkcijoms, 

susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, pagal jų kvalifikacinę kategoriją privalomoms 

veikloms, sprendžiant sudėtingesnius uždavinius Gimnazijos, regiono ir (ar) šalies švietimo 

kokybei gerinti: analizuoti, teikti grįžtamąjį ryšį ir vertinti kolegų veiklą, rengti mokymo 

priemones, vadovauti regiono ar šalies ugdymo projektams, rengti pedagoginių kompetencijų 

tobulinimo programas, vadovauti studentų ar pradedančiųjų mokytojų praktikai, atstovauti 

Gimnazijai, dalyvauti darbo grupėse / renginiuose, organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo 

ir mokymosi procesą, tirti pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas ir jas taikyti, 

rengti ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei didaktines priemones, skleisti gerąją 

pedagoginio darbo patirtį įstaigoje, regione ir šalyje. 

6.5. Mokytojams, kurių pedagoginis darbo stažas –  iki dvejų metų, Gimnazija skiria kuo daugiau 

valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams 

vertinti, profesiniam tobulėjimui, tam, kad galėtų plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas 

kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į Gimnazijos bendruomenę, gaunant 

tikslingą pagalbą (grįžtamąjį ryšį, konsultuojantis su Gimnazijoje skirtu mentoriumi). 

 

IV SKYRIUS 

MOKYTOJO DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMAS 

 

7. Mokytojo darbo krūvio sandara:  

7.1. Kontaktinės valandos, kurių skaičius nustatomas pagal ugdymo programoje numatytas 

valandas ir atsižvelgiant į Gimnazijos ugdymo planą mokslo metams, laikantis šių nuostatų: 

7.1.1. neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 

priedo 8 punkte mokytojui nustatyto maksimalaus kontaktinių valandų privalomiems 

dalykams pagal bendruosius ugdymo planus skaičiaus -  888 valandos.  

7.1.2. neviršijant  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 

5 priedo 9 punkte mokytojui, kurio pedagoginis darbo stažas iki 2 metų, nustatyto 

maksimalaus kontaktinių valandų skaičiaus (ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos); 
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7.2. Valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, kurių skaičius nustatomas procentais nuo kontaktinių valandų  

(1 priedas).  

7.3. Valandos, skiriamos vadovauti klasei, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje:  

7.3.1. kai mokinių skaičius klasėje ne didesnis kaip 11, skiriamos 152 valandos per metus;  

7.3.2. kai mokinių skaičius klasėje 12 - 20, skiriama 180 valandų per metus; 

7.3.3. kai mokinių skaičius klasėje 21 ir daugiau, skiriama 210 valandų per metus. 

7.4. Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. Šios valandos 

nustatomos kiekvienam mokytojui proporcingai turimoms kontaktinėms valandoms. Veikla 

mokyklos bendruomenei skirstoma į dvi grupes:  

7.4.1. veiklos, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei ir jos yra apmokamos;  

7.4.2. veiklos, kurios neprivalomos atlikti mokyklos bendruomenei. Šioms veikloms skiriamos 

metinės valandos aptariamos su kiekvienu mokytoju individualiai, atsižvelgiant į 

mokytojo planus, savianalizę už praėjusiuosius mokslo metus, išvadas ir ateinantiems 

metams numatomus asmeninius įsipareigojimus. 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PRIVALOMOS VEIKLOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI IR JŲ SANDARA 

 

8. Veikloms, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei, skiriamų metinių valandų 

skaičius priklauso nuo turimų metinių kontaktinių valandų. Joms priskiriamos veiklos:  

8.1. Tėvų informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas dėl mokinių ugdymosi, mokymosi 

pažangos ir pasiekimų. Atsižvelgiant į mokytojo turimas kontaktines valandas, išskyrus 

neformalųjį švietimą, skiriama iki 17 metinių valandų. 

8.2. Bendradarbiavimas su Gimnazijos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais. Atsižvelgiant į 

mokytojo turimas kontaktines valandas, skiriama nuo 15 metinių valandų.  

8.3. Gimnazijos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos Gimnazijos veiklai planuoti 

(susirinkimai, mokytojų tarybos posėdžiai, administracijos posėdžiai ir pan.). Šioms veikloms 

skiriama iki 30 metinių valandų, atsižvelgiant į mokytojo turimas kontaktines valandas; 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

NEPRIVALOMOS VEIKLOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI IR JŲ SANDARA  

 

9. Neprivalomos veiklos mokyklos bendruomenei aptariamos individualiuose pokalbiuose 

(direktorius-mokytojas), analizuojant praėjusių mokslo metų mokytojo savianalizės dokumentus ir 

aptariant mokytojo numatomus atlikti darbus sekančiais mokslo metais. 

10. Metinės valandos skiriamos už neprivalomas veiklas mokyklos bendruomenei ir detalizuojamos 

šio tvarkos aprašo 2 priede. 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokytojų, įgyvendinančių tą pačią programą, darbo krūvio sandara gali skirtis dėl skirtingo darbo 

krūvio pasiskirstymo, dėl skirtingų kontaktinio ir nekontaktinio darbo proporcijų, Gimnazijos 

darbo apmokėjimo apraše sutartų kriterijų taikymo, mokytojo kompetencijų ir kitų aplinkybių.  

12. Mokytojo darbo krūvio sandara, įvertinus įstaigos poreikius bei finansines galimybes ir siejant su 

mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo kriterijais, kiekvienais mokslo metais gali keistis. 

13. Nustatant  darbo krūvį, atsižvelgiama į tai, kad visi mokytojai privalo planuoti ugdymo turinį, rengti 

individualizuotas užduotis, vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, stebėti mokinių individualią 
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pažangą, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymosi poreikius, mokymosi 

pažangą.  

14. Skiriant metines valandas mokytojams, negalima viršyti sąmatoje numatytos ribos, todėl didinti 

mokytojams krūvius metų eigoje galima tik neviršijant sąmatos. 

15.  Jei dalykui skirtų valandų per metus skaičius viršija 888 valandas, tos valandos laikytinos 

papildomu darbu.  

 

________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ UGDOMAJAI VEIKLAI PLANUOTI, PASIRUOŠTI PAMOKOMS IR MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAMS 

VERTINTI, SKAIČIUS (PROCENTAIS NUO KONTAKTINIŲ VALANDŲ) 

 

 

             Valandas, skiriamas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti sudaro: 

 

1. Pamokų planų rengimas. 

2. Ugdymo turinio planavimas.  

3. Individualizuotų užduočių rengimas.  

4. Mokomosios medžiagos rengimas. 

5. Mokinių rašto ir kitų individualių darbų tikrinimas.  

6. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas.  

7. Individualios mokymosi pažangos analizė.  

 

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 daugiau 

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 
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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 

2. Profesinio mokymo programos 62 64 68 42 44 48 

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. 

Pastabos: 

1. Neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos darbo taryba ar profesine sąjunga, įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje gali būti numatytas didesnis nei šiame priede nurodytas valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių 

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

2. Mokytojui, mokančiam dalyko modulio ar organizuojančiam pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, valandų, skirtų ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti, skaičius nustatomas pagal modulio dalyką arba dalyką, kurio  ugdymui  skiriamos 

valandos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

 

 

_________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

   

  

VALANDOS, SKIRIAMOS UŽ NEPRIVALOMAS VEIKLAS MOKYKLOS 

BENDRUOMENEI 

 

Eil. Nr.  Mokytojų funkcijos, susijusios su veikla mokyklos 

bendruomenei (neprivalomos veiklos) 

Valandų skaičius 

per metus (iki) 

1. Vadovavimas ir koordinavimas: 
- mokyklos tarybai;  

- metodinei tarybai;  

- metodinei grupei; 

- darbo grupei; 

- mokinių savivaldai; 

- gimnazijos veiklos  įsivertinimo darbo grupei; 

- vaiko gerovės komisijai; 

- atestacijos komisijai  

 

20 

20 

10 

10 

37 

42 

42 

6 

2. Administravimas: 

 - mokyklos taryboje;  

- metodinėje taryboje;  

- metodinėje grupėje; 

- darbo grupėje; 

- gimnazijos veiklos  įsivertinimo darbo grupėje; 

- vaiko gerovės komisijoje; 

- bendruose tėvų susirinkimuose; 

- atestacijos komisijoje. 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

3 

6 

 

3. Pranešimai gimnazijos savivaldos posėdžiuose.  20 

4.  Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų (stendai 

kabinetuose, koridoriuose), ugdymo priemonių kūrimas,  

kabinetų ir laboratorijų priežiūra.  

42 

5. Budėjimas gimnazijoje pertraukų metu.  37 

6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių 

mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų, kitų 

pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių 

rezultatų vertinimas. 

30 

7. Prevencinių programų rengimas, koordinavimas ir 

įgyvendinimas. 

42 

8. Mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas.  20 

9. Pedagoginių darbuotojų konsultavimas (mentorystė). 15 

10. Metodinė veikla už mokyklos ribų (darbas rajono, 

respublikos mastu). 

10 

11. Dalykinių konsultacijų teikimas:  

- Darbas su gabiais mokiniais (pasirengimas olimpiadoms, 

konkursams); 

- Darbas su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais 

(mokymosi spragų šalinimas). 

37 
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12. Renginių, ekskursijų, išvykų, pamokų kitoje aplinkoje, 

projektų, skirtų ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, 

kitų  tikslinių edukacinių veiklų organizavimas.  

37 

13. Bendradarbiavimas su mokyklos partneriais. Bendrų 

projektų, renginių organizavimas ir jų įgyvendinimas. 

20 

14. Informacijos apie gimnazijos veiklas skleidimas 

(straipsnių rengimas). Straipsnių redagavimas. 

21 

15. Gimnazijos svetainės administravimas. 42 

16. Mokinių, mokytojų registrų administravimas. 42 

17. Elektroninio dienyno administravimas. 42 

18. Gimnazijos kraštotyros ir mokyklos muziejų veiklos 

administravimas.  

21 

19 Tautinių bei koncertinių rūbų priežiūra.  21 

20. Mokinių užimtumo po pamokų organizavimas.  37 

21. Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijų 

vykdymas.  

21 

22. Veiklos analizių/savianalizių ir ataskaitų rengimas.  42 

23. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

analizavimas, jų pakeitimo projektų rengimas.   

42 

24. Kultūros paso renginių koordinavimas. 10 

25.  Kita mokyklos administracijos inicijuota veikla.  40 

 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 


