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Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

Darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

                      priedas Nr. 1 

 

VILNIAUS  „ATEITIES“ MOKYKLA  

Valandos funkcijoms, susijusioms su mokyklos bendruomenei, vykdyti 
 

Nr. Veikla Val. per 

savaitę 

Val. per 

metus 

1.  Dalyvavimas mokyklos administracijos inicijuotoje veikloje, skirtoje 

mokyklos veiklai planuoti, organizuoti 

1 etatui – 102 val. per 

metus 

(Jeigu mokytojas turi tik dalį 

etato, proporcingai 

vykdomoms veikloms 

paskirstomos ir valandos 

mokyklos bendruomenei) 

2.  Tėvų informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas dėl mokinių 

ugdymo ir mokymosi pažangos ir pasiekimų 

3.  Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo 

klausimais 

4.  Dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos 

administravimas ar koordinavimas 

1 - 1,5 42 - 63 

5.  Dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar savivaldos veiklos 

administravimas 

0,5 - 1 21 - 42 

6.  Vadovavimas Mokyklos Tarybai 2 84 

7.  Vadovavimas Darbo Tarybai 2 84 

8.  Mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir 

dalyvavimas jose 

0,5 21 

9.  Mokyklos olimpiadų, konkursų organizavimas 0,5 21 

10.  Dalyvavimas mokyklos vidaus įsivertinimo grupėje 1 42 

11.  Mokyklos informacinių technologijų diegimas ir taikymas ugdymo 

procese 

0,5 21 

12.  Socialinių tinklų grupių veiklos koordinavimas 1 42 

13.  Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, dalyko kurso 

ar dalyko modulio, pasirenkamojo dalyko programų rengimas 

0,5 21 

14.  Mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir 

įgyvendinti, rengimas ir jų įgyvendinimas 

1 42 

15.  Dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar regioniniuose 

projektuose ir (ar) jų įgyvendinimas 

1 – 1,5 42 - 63 

16.  Darbas vertinimo komisijose nedarbo metu (bandomųjų egzaminų, 

standartizuotų testų, konkursų, mokyklinių olimpiadų ir kt.) 

0,5 21 



 

2 
 

17.  Mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų 

užduočių rengimas 

0,5 21 

18.  Pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas, 

mentorystė 

0,5 – 1 21 - 42 

19.  Pranešimų rengimas 1 42 

20.  Atvirų pamokų mokyklos bendruomenei vedimas 0,5 21 

21.  Mokytojų praktinės veiklos ir / ar ugdymo proceso vertinimas 0,25 10,5 

22.  Edukacinių išvykų organizavimas ir dalyvavimas jose (ne klasių 

vadovams) 

0,25 10,5 

23.  Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas ir 

priežiūra 

0,5 – 1 21 - 42 

24.  Mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas 0,5 21 

25.  Budėjimas 1 dieną per savaitę 1 42 

26.  Dalyvavimas Vilniaus miesto metodinių grupių veikloje 0,5 21 

27.  Mokytojo inicijuota ugdomoji veikla 0,25 – 2  10,5 - 84 

28.  Vadovavimas 9-10 klasių mokinių projektinei veiklai: 

Nuo 1 iki 3 mokinių (grupių) 

4 mokiniai (grupės) ir daugiau 

 

0,5 

1 

 

21 

42 

 

PASTABA 

1 - 3 eilutės privalomos visiems  

4 - 28 pasirinktinai 

 

 

 

 

 


