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TRENERIŲ – SPORTO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES 

KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA 
  

1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 

  

Kvalifikacinė 

kategorija 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

Pedagoginio darbo stažas (metais) 

iki 2 

Nuo 

daugiau 

kaip 2 iki 

5 

Nuo 

daugiau 

kaip 5 iki 

10 

Nuo 

daugiau 

kaip 10 

iki 15 

Nuo 

daugiau 

kaip 15 

iki 20 

Nuo 

daugiau 

kaip 20 

iki 25 

Daugiau 

kaip 25 

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,42 6,44 6,5 6,62 6,82 6,85 6,89 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojas 6,9 6, 91 6,92 6,95 6,97 7,0 7,05 

Vyresnysis 

mokytojas 
 7,06 7,08 7,12 7,4 7,44 7,47 

Mokytojas 

metodininkas 
  7,54  7,68 7,92 7,96 8,0 

Mokytojas 

ekspertas 
  8,58 8,72 8,94 8,98 9,02 

 

2. Mokytojų, dirbančių neformaliojo švietimo programas etatą sudaro 36 valandos 

(kontaktinės ir nekontaktinės) per savaitę, 1512 – per mokslo metus.   

3.  Kontaktinės valandos skiriamos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms 

įgyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas valandas. 

4. Nekontaktinės valandos yra skirstomos į valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su 

kontaktinėmis valandomis, vykdyti, ir valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos 

bendruomenei, vykdyti: 

5.  Valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti skiriamos 

planuoti ugdomąją veiklą, pasiruošti pamokoms, vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, 

informuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, 

mokymosi pažangą, profesiškai tobulėti; 

6. Valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei vykdyti, skiriamos 

kitai ugdomajai veiklai su mokiniais, bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir mokyklos partneriais, įstaigos veiklai įsivertinti, siekiant įstaigos ugdymo 

(mokymo) tikslų atlikti kitus darbus, kurie nėra apibrėžiami kaip kontaktinės valandos ir valandos 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti. 



7. Trenerio – sporto mokytojo, dirbančio pagal neformaliojo  švietimo programas, kontaktinių 

valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų 

funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per 

mokslo metus: 
  

Pareigybė 
Kontaktinė

s valandos 

Nekontaktinės valandos 

Etato 

valandų 

skaičius 

iš viso 

Valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

kontaktinėmis 

valandomis, 

vykdyti 

Valandos 

funkcijoms, 

susijusioms su 

veikla mokyklos 

bendruomenei, 

vykdyti 

Mokytojas, neturintis 

dvejų metų 

pedagoginio stažo 

672 – 924 

nuo 60 iki 100% 

kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 30% 

etato valandų 

skaičiaus 

1512 
Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

672–1176 

nuo 30 iki 50%  

kontaktinių 

valandų skaičiaus 

iki 50% 

etato valandų 

skaičiaus 

  

10. Trenerio – sporto mokytojo dirbančio, pagal neformaliojo švietimo programas darbo 

krūvio sandara nustatoma pagal šio priedo 7 punkte nustatytą kontaktinių valandų, valandų 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms 

su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporciją  per mokslo metus, kvalifikacinę kategoriją, 

ugdymo programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo modulį) ir kitus įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus, atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 

rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių, pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas 

darbo krūvio sandaros. 

11. 2018 – 2019 mokslo metais,  mokyklos treneriams – sporto mokytojams, funkcijoms, 

susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti, nustatomas 30 proc. nuo kontaktinių valandų 

skaičiaus. 

12. Valandų skaičius funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti 

paskirtas nevienodas, priklausomai nuo kiekvieno trenerio – sporto mokytojo planuojamų atlikti 

darbų per mokslo metus. 

13. Visi darbai susiję su kontaktinėmis valandomis, ir valandomis funkcijoms, susijusioms su 

veikla mokyklos bendruomenei,  aptariami, suderinami ir pasirašomi pagal nekontaktiniam darbui 

priskiriamų konkrečių veiklų sąrašą. Šis sąrašas pridedamas prie trenerio – sporto mokytojo 

pareigybių aprašymo. 

 

 


