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                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktoriaus

                                                                                2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. P-142

                                                                                                                                                  1 priedas

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės

lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinė darbo patirtis (metais)

Iki 2 Nuo daugiau kaip

2 iki 5

Nuo daugiau kaip

5 iki 10

Daugiau kaip 10

A lygis 5,5-8,4 5,6-9,4 5,7- 10,5 5,8-11,6

B lygis 5,1-8,1 5,2-8,2 5,3-8,4 5,4-8,9

                                                                                                                                                  2 priedas

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės

lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinė darbo patirtis (metais)

Iki 2 Nuo daugiau kaip

2 iki 5

Nuo daugiau kaip

5 iki 10

Daugiau kaip 10

C lygis 4,7-6,2 4,8-6,3 4,9-6,5 5-7,8

                                                                                                                                                  3 priedas

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI,

KURIAM SUTEIKTA VADYBINĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Vadovų

pavaduotojai

ugdymui

Turintiems iki 10 metų

pedagoginio darbo

stažą

Turintiems nuo 10 iki

15 metų pedagoginio

darbo stažą

Turintiems 15 ir

daugiau metų

pedagoginio darbo

stažą

Iki 500 vaikų 12,23 12,25 12,27
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                                                                                                                                                  4 priedas

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,

IR MUZIKOS MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR  (ARBA)

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KURIEMS SUTEIKTOS

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES

KOEFICIENTAI

Pareigybė

Turintiems

iki 10 metų

pedagoginio

darbo stažą

Turintiems

nuo 10 iki

15 metų

pedagoginio

darbo stažą

Turintiems

nuon15 iki

20 metų

pedagoginio

darbo stažą

Turintiems

nuo 20 iki

25 metų

pedagoginio

darbo stažą

Daugiau kaip

25 metų

pedagoginio

darbo stažas

Vyresnysis mokytojas 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66

Mokytojas metodininkas 8,74 8,9 9,18 9,22 9,28

                                                                                                                                                  5 priedas

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,

KURIEMS SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS,

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybė

Turintiems

iki 10 metų

pedagoginio

darbo stažą

Turintiems

nuo 10 iki

15 metų

pedagoginio

darbo stažą

Turintiems

nuo 15 iki

20 metų

pedagoginio

darbo stažą

Turintiems

nuo 20 iki

25 metų

pedagoginio

darbo stažą

Daugiau kaip

25 metų

pedagoginio

darbo stažas

Mokytojas metodininkas 8,74 8,9 9,18 9,22 9,28

1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams pareiginės algos pastovioji dalis

nustatoma už 36 valandas per savaitę, iš jų 32 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su

vaikais ir 4 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai).

2. Muzikos mokytojui - už 28 valandas per savaitę, iš jų: 24 valandos per savaitę skiriamos

tiesioginiam darbui su mokiniais ir 4 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su

mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su

mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).
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3. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams pareiginės algos pastoviosios dalies

koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5 procentais, dirbantiems pagal ikimokyklinio,

priešmokyklinio ugdymo programą, jeigu grupėje ugdomi 2 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų

sutrikimų turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (arba) 1–3 mokiniai, dėl įgimtų ar

įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

                                                                                                                                                6  priedas

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ,

KURIEMS SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS,

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybė

Nuo 2 iki

5 metų

pedagogin

io darbo

stažas

Nuo 5 iki

10 metų

pedagoginio

darbo stažas

Nuo 10 iki

15 metų

pedagoginio

darbo stažas

Nuo 15 iki

20 metų

pedagoginio

darbo stažas

Nuo 20 iki

25 metų 

pedag.

darbo

stažas

Daugiau

kaip 25

metai

pedagog.

darbo

stažas

Specialusis

pedagogas,

logopedas

8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17

Vyresnysis

specialusis

pedagogas,

Vyresnysis

logopedas

8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66

Specialusis

pedagogas

metodininkas,

logopedas

metodininkas

___ 8,74 8,9 9,18 9,22 9,28

1. Specialiesiems pedagogams, logopedams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais

pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma: – už 34 valandas per savaitę, iš jų 22 valandos per

savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais (vaikų specialiesiems poreikiams įvertinti,

specialiosioms pratyboms vesti) ir 12 valandų per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su

vaikais (veikloms planuoti ir joms pasirengti; dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais,

kitais ugdymo procese dalyvaujančias asmenimis, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir

(ar) švietimo pagalbos klausimais ir kita).

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo specialiesiems

pedagogams, logopedams didinami 1–15 procentų dirbantiems su vienu ir daugiau mokinių, dėl

įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
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                                                                                                                                                 7 priedas

PSICHOLOGŲ, KURIEMS SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS,

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybė Nuo 5 iki

10 metų

pedagoginio

darbo stažas

Nuo 10 iki

15 metų

pedagoginio

darbo stažas

Nuo 15 iki

20 metų

pedagoginio

darbo stažas

Nuo 20 iki

25 metų

pedagoginio

darbo stažas

Daugiau

kaip  25

metai

pedagoginio

darbo stažas

Ketvirtos kategorijos

psichologai 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17

Trečios kategorijos

psichologai

8,21 8,25 8.58 8,62 8,66

1. Psichologų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų darbo

laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos

ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus

(vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo

231 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti

jiems užsiėmimus), o kita jų darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos

gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais,

vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos

klausimais ir kita).

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 1–15 procentų dirbantiems su

vienu ir daugiau vaikų, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų

ugdymosi poreikių.

SUDERINTA

Darželio darbo tarybos pirmininkė

Ausma Budrytė

_____________________
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