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KAIN9 BERNIUKU CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS "VARPELIS"

MOKYTOJU DARBO KRUVIO PASKIRSTYMO

TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokytojq darbo kruvio paskirstymo tvarkos apra5as (toliau - tvarkos apra5as) nustato
mokytojq pamokq kruvio paskirstym4 Kauno berniukq chorinio dainavimo mokykloje
ooVarpelis"(toliau - Mokykloj e).

Mokytojq pamokq kruvi reglamentuoja LR Vyriausybes nutarimai, Svietimo ir mokslo
ministerijos isakymai, mokyklos strateginiai tikslai, ugdymo planas, neformalaus ugdymo

istaigq mokytojq etatinio darbo uZmokesdio sistemos ir kiti teisiniai dokumentai.

Sis tvarkos apra5as parengtas siekiant uZtikrinti darbo krfvio paskirstymo skaidrum4,
mokytojq darbo kokybg.

Pamokq kruvis mokytojams gali keistis priklausomai nuo mokiniq skaidiaus, kintandio
ugdymo plano, pasikeitusio darbo organrzavimo, mokytojq kvalifikacijos, kompetencijq,
pedago gine s prieZi[ro s r ezultatt4, nuob audq .

II. DARBO KRCTVIO PASKIRSTYMAS

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kartu su metodiniq grupirl vadovais derina
mokytojq darbo kruvius ir parengia tarifikacij4. Mokytojai su kr[vio paskirstymo isakymu
supaZindinami asmeniSkai ir mokytojq tarybos posedyje.

Mokytojq darbo kruvis, suderinus su Mokyklos taryba, direktoriaus isakymu tviftinamas
visiems mokslo metams, bet gali blti keidiamas atsiradus nenumatytoms aplinkybdms,
mokymo uZdaviniams ar ugdymo problemoms sprgsti.

Mokytojo darbo kruvis gali keistis del mokiniq ir jq tevq raSti5ko pageidavimo mokytis pas
konkretq pedagog4, ar argumentais pagristo pra5ymo atsisakyti mokytis pas mokanti
mokytoj4 ir neturint galimybes tam mokytojui pasiDlyti alternatyvos.
Mokiniq tevq inicijuoti kr[vio keitimo klausimai aptaiami su konkrediq mokiniq tevais,
direktoriumi, direktoriaus pavaduotoja ar skyriq vedejais ir mokytoju.
Mokytojq darbo krUvis gali keistis abipusiu mokytojo ir Mokyklos administracijos
susitarimu, atitinkamai iforminus 5i pasikeitim4.

III. DARBO KRUVIO PASKIRSTYMO PRINCIP.AI

10. Mokytojo darbo krDvis priklauso nuo:

10.1. mokiniqskaidiaus mokykloje;

10.2. mokiniq poreikiq tenkinimo atliepiant mokyklos paruo5tas ugdymo programas,
ugdymo ir veiklos planus;

i0.3. ugdymo tgstinumo;
10.4. mokytojo pasirengimo ir kompetencijos;

10.5. teises aktq reikalavimq; 1
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10.6. mokyklos vidaus darbo tvarkos apraSo.

IV. DARBO KRUVIO PASKIRSTYMO KRITERIJAI

ll.Mokytojams darbo krlvis skirstomas pagal ugdymo plane numatyt4 savaitiniq valandq
skaidiq.

12. Ugdymo kokybei uZtikrinti mokiniams ir jq tevams pageidaujant (pagal tevq pra5ymus)
mokytojui gali bdti skirta papildomq pasirenkamojo dalykq valandq (pagal nustatytus
mokyklos direktoriaus patvirtintus pasirenkamqjq dalykq skyrimo tvarkos kriterijus).

13. Mokytojams, kuriems Mokykla yra pagrindine darboviete ir jie nera pasiekE nustatyto
pensijinio amLiaus,pagal galimybes sudaromas pilnas darbo krtivis.

v. MOKYTOJU DARBO KRUVTO SANDARA

14. Mokytojq, dirbandi4 pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietio
programas, darbo krflvio sandaros nustatymo tvarkos apra5as patvirtintas Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-03-0I isakymu Nr. V-186 ,

15. Mokytoj o etatq sudaro 2 kategorijq valandos:

l4.l.Neformaliojo Svietimo mokytojams kontaktinems pamokoms ir pasiruo5imui joms
skirtos valandos sudaro iki 66% darbo kruvio. Nekontaktines valandos, skiriamos ugdomajai
veiklai planuoti sudaro 40-60% darbo kr[vio.
14.2. Yeiklos mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulejimui - 102-502 val. per metus.
Skiriamos, atsiZvelgiant i SMSM patvirtint4 s4ra54.

16.Darbai, uZ kuriuos tarifikuojamos 14.2. nurodytos valandos, nustatomi rugsejo 1 d. mokslo
metams. Jq sqraSas gali buti tikslinamas mokslo metq eigoje (tobulinant ugdymo proces4,
i5kilus problemoms, diegiant ugdymo inovacijas)

17. Nekontaktiniq valandq skaidiq ir konkredias veiklas, suderings su metodinemis grupemis,
Mokyklos taryba, nustato mokyklos direktorius.

VI. KRUVIO SUMAZINIMO KRITERIJAI

18. Mokytojq kr[vis gali biiti maZinamas:

18.1. sumaZejus mokiniq skaidiui;

I8.2. sumaZejus ugdymo plane savaitiniq valandq skaidiui;
18.3. mokytojo veikl4 neigiamai ivertinus administracijai, metodinei grupei;

18.4. paSlijus mokytojo ir mokiniq santykiams, kuriuos lydi mokiniq, tevq ra5ti5ki
skundai ir prastq ugdymo kokybg fiksuoja ugdomoji prieLiura;
18.5. mokytojui atsisakius dirbti su konkredia grupe ar mokiniu;
18.6. mokytojui atsisakius dirbti tarifikuot4 papildom4 darb4;

18.7. del kitq sulygtq darbo s4lygq.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Maksimalus kontaktiniq ir nekontaktiniq valandq skaidius nustatomas teises aktais.

20. Darbas uZ kontaktines ir nekontaktines valandas apmokamas SI\{U nustatyta tvarka.
21. Sis apra5as isigalioja nuo jo patvirtinimo dienos.
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