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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO 
PROGRAMAS, DARBO KRŪVIO SANDAROS  NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vilniaus lietuvių namų mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas,  

metų darbo krūvį sudaro: 

1.1. kontaktinės valandos; 

1.2. valandos skirtos ugdymo veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokymosi 

pasiekimams vertinti; 

1.3. vadovavimas klasei; 

1.4. valandos susijusios su veikla gimnazijos  bendruomenei ir profesiniu tobulėjimu. 

2. Didžiausias kontaktinių valandų skaičius yra 24. Vilniaus lietuvių namuose etato 

krūvio struktūroje numatomos 22 kontaktinės valandos per savaitę.  

3. Kontaktinės valandas sudaro: 

3.1. pamokos; 

3.2. neformalaus ugdymo būrelių valandos; 

3.3. konsultacijos; 

3.4. moduliai; 

3.4. namų darbų klubo veiklos valandos. 

4. Pasiruošimo pamokoms skirtų valandų skaičius nustatomas procentais nuo 

kontaktinių valandų pagal dalykus (sritis). Pasiruošimo pamokoms procento dydis priklauso nuo 

mokinių skaičiaus klasėje ir svyruoja nuo 40 iki 60 procentų.  

Šių valandų skaičiavimo metodika nustatyta Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186“, 1 

priede (pridedama). 

5. Vadovavimui klasei skirtų valandų skaičius priklauso nuo mokinių skaičiaus klasėje. 

Metinis valandų skaičius gali svyruoti nuo 152 iki 210 valandų.  Klasės vadovo veiklai skiriamos 

valandos naudojamos tėvų (globėjų) informavimui, dokumentų tvarkymui, patyčių prevencijos 

priemonių organizavimui, renginių, išvykų ir kitų veiklų organizavimui. 

Šių valandų skaičiavimo metodika nustatyta Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186“, 2 

priede (pridedama). 



6. Valandos susijusios su veikla gimnazijos bendruomenei ir profesiniu tobulėjimu 

skirstomos į privalomas ir sulygtas su mokytoju individualiai.   

7. Privalomos 102 metinės valandos skiriamos gimnazijai būtinoms veikloms, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos patvirtinta veiklų sąrašą 

ir  Vilniaus lietuvių namų mokytojų sąrašą. Šis dydis nustatomas etatui arba didesniam kaip etatas 

krūviui. 

Jei darbo krūvis sudaro nepilną etatą, tai privalomos valandos skirtos veiklai 

bendruomenei proporcingai mažinamos. 

8. Privalomos valandos veiklai gimnazijos bendruomenei skiriamos: 

8.1. tėvų informavimui ir konsultavimui; 

8.2. pedagoginiam bendradarbiavimui (dalyvavimas metodiniuose susivienijimuose); 

8.3. kvalifikacijai tobulinti; 

8.4. dalyvavimui susirinkimuose. 

9. Valandos nustatomos procentaliai nuo kontaktinių valandų yra skiriamos ugdomajai 

veiklai pasiruošti bei planuoti, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti. 

10. Veiklos, kurios gali būti sulygtos su mokytoju individualiai, nustatomos 

atsižvelgiant į Vilniaus lietuvių namų mokytojų sulygtų veiklų gimnazijos bendruomenei sąrašą, 

kuriame nurodytas sulygtų veiklų maksimalus metinis valandų skaičius. Mokytojui valandų skaičius  

nustatomas pagal veiklos pobūdį ir apimtį. 

11. Mokytojo etatą sudaro 1 512 darbo valandų per metus ir 36 darbo valandų 

savaitę, pagal darbo grafiką. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė 33-37 savaites. Per mokslo 

metus mokytojas dirba 42 savaites.  

12. Mokinių atostogų metu mokytojai dirba pagal Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 

patvirtintą metinį arbą laikiną darbo grafiką vietoje pamokų atlikdami kitus sulygtus su 

administracija darbus, tobulina kvalifikaciją, planuoja ugdymo turinį, rengia padalomąją mokymo 

medžiagą, užsiima savišvieta, tvarko gimnazijos (klasės) dokumentaciją, organizuoja ir vykdo 

mokinių užimtumą atostogų metu, dalyvauja susirinkimuose, posėdžiuose ir pan. 

13. Mokytojo atlyginimas priklauso nuo: 

13.1. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, kuris priklauso nuo  

pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos; 

13.2. darbo krūvio (etato dalies). 

14. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas nuo 5 iki     

20 % dėl veiklos sudėtingumo ir pagal kriterijus nustatytus Vilniaus lietuvių namų darbo 

apmokėjimo tvarka, patvirtinta Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 

V1-42 (1.3) (aktualioje redakcijoje). Pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

15. Vilniaus lietuvių namuose mokytojai gali dirbti 1,5 etato. Didesnis už 1,0 etatą 

darbo krūvis suteikiamas proporcingai didinant kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičių. Esant 



didesnei darbo laiko normai, darbo sutartyje sulygstama dėl darbo padidinto masto  ir konkretaus 

darbo laiko, sudarant susitarimą dėl padidinto darbo masto vieneriems mokslo metams. 

16. Darbo krūvio sandara gali būti peržiūrėta kiekvienais mokslo metais arba 

pasikeitus mokinių, klasių komplektų skaičiui, ugdymo planui ir kt. atvejais.  

17. Už papildomas veiklas, kurios atliekamos pagrindinio darbo laiku papildomai 

nemokama. 

18. Kai kurios valandos skirtos pasiruošimui pamokoms bei veikloms vykdyti mokinių 

atostogų metų šalių susitarimu, suderinus su administracija, gali būti atliekamos nuotoliniu būdu 

 

 

 

 



 

 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 
programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas), darbo krūvio sandaros 
nustatymo tvarkos aprašo 
1 priedas 

 
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 
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 

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. 



2 

 

 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo 

krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

VALANDŲ, SKIRIAMŲ VADOVAUTI 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 

mokytojui per mokslo metus 

152 180 210 

 

Pastaba. 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 vadovauti klasei (grupei), 

skaičius mokytojui per mokslo metus. 
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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ MOKYTOJŲ SULYGTŲ VEIKLŲ GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI 
SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr. Sulygtų veiklų gimnazijos bendruomenei pavadinimas Metinės val. 

1. Gimnazijos projektų rengimas ir įgyvendinimas 63,00 

2. Mokinių rengimas olimpiadoms ir konkursams 21.00 

3. E. testavimo vykdymas 21.00 

4. Dalykinių konkursų organizavimas 21.00 

5. Parodų eksponavimas 42,00 

6. Dalykinių savaičių organizavimas  21,00 

7. Gimnazijos renginių organizavimas 63,00 

8. Dalykinių konferencijų organizavimas 21,00 

9. Gimnazijos interneto svetainės kalbos tvarkymas 21,00 

10. Dalyvavimas išvažiuojamuose renginiuose 42,00 

11. Darbas Vaiko gerovės komisijoje 42,00 / 21,00 

12. Darbas metodinėje grupėje 42,00 / 21,00 

13. Darbas Metodinėje taryboje 84,00 / 10.5 

14. Darbas Vilniaus lietuvių namų taryboje 21.00 

15. Darbas atestacijos komisijoje 10.5 / 63,00 

16. Darbas vidaus audito vykdyme 4.2 

17. Budėjimas pertraukų metu 86,3 

18. Muziejaus tvarkymas 8.4 

19. Mokymo(si) aplinkų priežiūra 21,00 

20. Renginių filmavimas, fotografavimas, platinimas 21,00 

21. Mentorystė ir vadovavimas studentų pedagoginei praktikai 42,00 
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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ MOKYTOJŲ PRIVALOMŲ VEIKLŲ GIMNAZIJOS 
BENDRUOMENEI SĄRAŠAS 

 

Privalomų veiklų gimnazijos bendruomenei pavadinimas Metinės 
val. 

Tėvų informavimas ir konsultavimas 46.00 

Pedagogų bendradarbiavimas (dalyvavimas metodiniuose susivienijimuose (9 
susitikimai. X 1.00 val.) 

9,00 

Gimnazijos administracijos inicijuota veikla: 

dalyvavimas gimnazijos susirinkimuose (6 susirinkimai X 1.30 val.) 9.00 

kvalifikacijos tobulinimas* 38.00 

 

Pastabos. * kvalifikacijos tobulinimas gali vykti pamokų metu. 
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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ VADOVAVIMO KLASEI VALANDŲ PASKIRSTYMAS 
 

 

Veiklos pavadinimas Metinės val. 

12-20 
mokinių 

21 ir 
daugiau 
mokinių 

Klasės valandėlės 26 37 

Prevencinių programų vykdymas 26 37 

Darbas su tėvais (informavimas, susirinkimų organizavimas).  26 37 

Edukaciniai–kultūriniai–pažintiniai renginiai, individuali pagalba 
mokiniams 

70 94 

Klasės dokumentų tvarkymas 4 5 

Iš viso : 152 210 

 
Pastaba. Esant būtinybei klasės vadovas gali keisti valandų panaudojimo veiklas. 

 

 


