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Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 (suvestinė
redakcija nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31) II skyriaus 15, 17, III skyriaus 21, IV skyriaus 27, V skyriaus
31 punktais

P a k e i č i u Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ darbo tvarkos taisyklių III skirsnio „Įstaigos
veiklos organizavimas“:

1. 69.2. punktą ir išdėstau taip: 36 darbo valandos per savaitę nustatoma ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokytojui: 32 val. per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 4
val. – netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu,
rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.). Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokytojui, pateikus prašymą, leidžiama dirbti pagal suminę darbo laiko
apskaitą – neviršijant darbo laiko trukmės per apskaitinį laikotarpį, 48 valandų per savaitę ir 12 valandų
per darbo dieną, suteikiant galimybę pailsėti ir pavalgyti vaikų pietų miego metu. Toks darbas
nelaikomas viršvalandiniu. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojui, pateikus prašymą,
leidžiama dirbti suskaidytos darbo dienos laiko režimu, kai tą pačią dieną dirbama su pertrauka pailsėti
ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatyta maksimali
pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė. 

2. 70 punktą ir išdėstau taip: 36 darbo valandos per savaitę nustatoma logopedui, spec.
pedagogui. 22 val. per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 14 val. – netiesioginiam darbui
su vaikais (darbams planuoti, pasirengti vesti specialiąsias pratybas, pagalbai mokytojams rengiant
ugdymo programas, mokytojams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių ugdymo klausimais, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.);

3. 71 punktą ir išdėstau jį taip: 30 darbo valandos per savaitę nustatoma meninio ugdymo
(muzikos, šokio) mokytojui, 24 val. per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 6 val. –
netiesioginiam darbui su vaikais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti,
bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

4. 72 punktą ir išdėstau taip: psichologo asistento, psichologo, socialinio pedagogo darbo
laikas per savaitę yra 36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų (19 val. 48 min.) šių darbuotojų darbo
laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų švietimo pagalbos ir (arba)
specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, 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). 
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