
Šilutės sporto mokyklos 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

 

TRENERIŲ – SPORTO MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS 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. Trenerių – sporto mokytojų dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas etatą sudaro 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės) per 

savaitę, 1512 – per mokslo metus.   

          3. Trenerių – sporto mokytojų dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas darbo laiką sudaro: 



3.1. kontaktinės valandos, skiriamos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas 

valandas ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms; 

3.2. valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veikla mokyklos bendruomenei. 

4. Mokytojo, dirbančio pagal neformaliojo švietimo programas, valandų skaičius per mokslo metus: 

 

Pareigybė 

Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai 

veiklai planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams 

vertinti, vadovauti klasei 

(grupei) 

Valandos, 

susijusios su 

profesiniu 

tobulėjimu ir 

veikla mokyklos 

bendruomenei 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas nuo 

daugiau kaip 2 metų) 

1 010−1 410 102−502 1 512 

  

5. Mokytojui (kurio pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal neformaliojo švietimo programas skiriama ne daugiau kaip 

924 kontaktinės valandos. 

 

6. Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, skaičius mokytojui per mokslo metus nustatomas pagal  nurodytą 

valandų skaičių (procentais nuo kontaktinių valandų), atsižvelgiant į mokinių skaičių grupėje: 

 

 

 

 



Programa, ugdymo, mokymo sritis, dalykas 

Mokytojams, kurių darbo stažas iki 2 metų Mokytojams, kurių darbo stažas 2 ir daugiau metų 

mokinių skaičius grupėje mokinių skaičius klasėje grupėje 

ne daugiau 

kaip 11* 
12-20 21 ir daugiau 

ne daugiau 

kaip 11* 
12-20 21 ir daugiau 

   Neformaliojo švietimo programos 55 60 64 40 42 44 

 

7. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į socialinių partnerių ir 

pedagogų rengimo centrų pasiūlymus. Veiklų mokyklos bendruomenei aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į 

socialinių partnerių pasiūlymus. 

8. Visi darbai susiję su veikla mokyklos bendruomenei ir su profesiniu tobulėjimu aptariami ( lentelės Nr.1,2 ) , suderinami ir pasirašomi 

pagal veiklų mokyklos bendruomenei sąrašą ( lentelė Nr.3 ). Šis sąrašas pridedamas prie trenerio – sporto mokytojo pareigybių aprašymo. 

9. Valandų skaičius funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti paskirtas nevienodas, priklausomai nuo kiekvieno 

trenerio – sporto mokytojo planuojamų atlikti darbų per mokslo metus. 

 

 

                                                                                                  Lentelė Nr.1 
 

 

 

ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLA 

VEIKLOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI, KURIOS SULYGSTAMOS SU MOKYTOJU INDIVIDUALIAI 
 

Eil. Nr. Veikla Dažnis, valandų skaičius, 

paaiškinimai 

Pastabos  

1. bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje 

ugdomų mokinių saugumui užtikrinti:   

1.1. Dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos administravimas ar 

koordinavimas:   

1.1.1. Darbas grupėje, vadovavimas darbo grupei 

 

Pagal faktą 1 val. = 

darbo val. vidurkis 

 

1.1.  Dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar savivaldos veiklos administravimas 

1.2.1. Pedagogų atestacinė komisija 

 

Nariams - 2 val. 

Sekretorei - 4 val. 

 



1.2.3. Mokyklos taryba Nariams – 2 val.  

1.2.4. Pedagogų taryba  Sekretorei – 4 val.  

1.3. Mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių 

veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose 

Jei renginio trukmė  1-2 

val.: 

Pasiruošimas/pravedimas 

nuo 1 val. iki 4 val. 

 

2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos:  

2.1. Mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo 

turiniui kurti ir įgyvendinti, rengimas ir jų 

įgyvendinimas: 

Koordinatoriui –  4 val. 

Dalyviams – 2 val. 

 

2.2. Dalyvavimas tarptautiniuose, 

nacionaliniuose ir / ar regioniniuose 

projektuose ir (ar) jų įgyvendinimas: 

Koordinatoriui: 

6 val. x 42 sav. = 252 

val. 

Nariui: 

2 val. X 42 sav. = 84val. 

 

2.3. Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo 

priemonių kūrimas ir priežiūra: 

  

2.3.1. Sportinio inventoriaus priežiūra, tobulinimas- 

kūrimas, erdvių priežiūra. 

5 - 100 val.  

2.3.2. Stendų rengimas mokyklos erdvėse 1 stendo parengimas  

2 val. 

 

3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos: 

3.1. Pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis 

konsultavimas (mentorystė): 

Pagal faktą  

3.2. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas 

ir įgyvendinimas mokykloje: 

Pagal faktą  

3.3. Vadovavimas studentų praktikai 1 kartas – 12 val.  

4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos:    

4.1. Mokinių pasiekimų vertinimas, meistriškumo 

pakopų nustatymas 

Komisijos nariams 

2 x 2 val. – 4 val. 

 

5. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos: 

5.1. Varžybų, sporto švenčių, kitų sporto renginių 

organizavimas. 

1 renginio organizavimas 

2 -6 val. 

 

5.2. Varžybų programų, nuostatų rengimas. 2 – 10 val.  



5.3. Mokinių konsultavimas jiems rengiantis 

varžyboms ir pan. 

5 - 20 val.  

5.4. Dalyvavimas su savo auklėtiniais sporto 

varžybose, kituose renginiuose. 

Pagal faktą  

6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, 

renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų. 

6.1. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais 

veiklos, apimančios bendrų projektų, renginių 

organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar 

už jos ribų. 

Pagal faktą 1 veikla 12 

val. +/- pagal atskirą 

susitarimą. 

 

7. Kitos mokyklos siūlomos veiklos: 

7.1. Savišvieta 

 

1 x 5 val. = 5 val. 

2 seminarai po 6 val. = 

12 val. 

 

7.2. Trumpalaikės ar ilgalaikės stažuotės Pagal atskirą susitarimą  

8. Kita mokytojo siūloma veikla: 

    

 

 

                                                                                                  Lentelė Nr. 2 

 

ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLA 

PRIVALOMŲ VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI SĄRAŠAS 

 

 Veikla Dažnis, valandų 

skaičius 

Viso valandų 

(102 val.) 

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su 

jais dėl mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų: 

1.1. Tėvų informavimas per mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimus. 

2 x 2,5 val. 5 val. 

1.2. Dienyno pildymas 3 val. 3 val. 

1.3. Individualus tėvų konsultavimas (laiškai 

tėvams ar kitas bendravimas su tėvais dėl 

mokinių mokymosi pažangos, pasiekimų, 

12 val. 12 val. 



elgesio) 

2. Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais: 

2.1. Pedagogų tarybos posėdžiai, pasitarimai 5 x 2val. 10val. 

2.2. Mokinių pažangos, elgesio ir kitų situacijų 

aptarimas su mokytojais, administracijos 

darbuotojais. 

16 val. 16 val. 

3. Mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, 

organizuoti: 

3.1. Metinio veiklos plano, ugdymo plano 

rengimas 

2 x 3 val. 6 val. 

3.2. Darbo erdvių priežiūra 8 val. 8 val. 

3.3. Klausimynų pildymas. 1x2 val. 2 val. 

3.4. Ugdymo programų rengimas 1x10 10 val. 

4. Kvalifikacijos tobulinimas (profesinis tobulėjimas) 

4.1. Mokytojas stebi per metus 2 pamokas (1-ą – 

kolega-kolegai, 1-ą – atvirą pamoką) 

 

2x1 val. 2 val. 

4.2. Metinė mokytojo savianalizė 

 

1 x 5 val. 5 val. 

4.3. Dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo veiklose bendrųjų ir specialiųjų 

kompetencijų gilinimas 

3 x 6 val. 18 val. 

4.4. Mokytojų veiklą reglamentuojančių 

dokumentų analizė. 

1 x 5 val. 5 val. 

  VISO: 102 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lentelė Nr. 3 

 

ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLA 

VALANDOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI 

20..... -20...... M.M. 
 

Mokytojas .............................................................................. 

                                             (vardas, pavardė) 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo veikla mokyklos bendruomenei Val. sk. Veiklos 

preliminari 

data 

Pastabos 

I. Privaloma mokytojo veikla mokyklos 

bendruomenei. 

   

II. Mokytojo sulygtos veiklos mokyklos bendruomenei 

1. Bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam 

mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje 

ugdomų mokinių saugumui užtikrinti:   

1.1.     

1.2.     

2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos: 

2.1.     

2.2.     

3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos: 

3.1.     

3.2.     

4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos:    

4.1.     

4.2.     

5. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos: 

5.1.     



5.2.     

6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, 

renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų. 

6.1.     

6.2.     

7. Kitos mokyklos siūlomos veiklos: 

7.1.     

7.2.     

8. Kita mokytojo siūloma veikla: 

8.1.     

8.2.     

 VISO:    

 

 ................................................. 

(parašas) 

............................................... 

(mokytojo vardas, pavardė) 

 


