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UKMERGES VAIKU LOPSELIO-DAZELIO,,VAIKYSTE"
NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDU PANAUDOJIMO

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ukmerges vaikq lop5elio-daZelio ,,Vaikyste" (toliau - Mokykla) netiesioginio darbo su vaikais

(metodinis darbas) valandq panaudojimo tvarkos apra5as (toliau - apra5as) reglamentuoja ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojo, meninio ugdymo mokytojo, logopedo, psichologo, socialinio ir
specialiojo pedagogq netiesioginio darbo su vaikais (toliau - nekontakines valandos) konkredius darbus

ir jq organi zavimo tvark4.
2. Apra5as parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu Nr. XIII-I98 ( Suvestine redakcija nuo

2022-09 -0 t iki 2022 -r2-3 t).
3. Pedagogq nekontaktiniq valandq panaudojim4 reglamentuoja LR Vyriausybes nutarimai,

Svietimo ir mokslo ministerijos isakymai, mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo

tvarkos apra5as, darbo grafikai ir kiti teisiniai dokumentai.

4. Sis tvarkos apra5as parengtas siekiant uZtikrinti darbuotojq atsakomybg ir darbo kokybg,

teisingai panaudojant nekontaktines valandas.

5. Pagrindines Apra5e naudojamos s4vokos:

5.1. darbo kriivis - numatytas pedagogq darbo valandq skaidius pagal tarifikacij4;
5.2. darbo grafikas ir Ziniara5tis, kuriuose fiksuojamas tiesioginis ir netiesioginis darbas su

vaikais;

5.3. kontaktin6s valandos - laikas, per kuri tiesiogiai dirbama su vaikais;
5.4. nekontaktines valandos - laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais;

5.5. metodinis darbas - pedagogq parengta medLiag4 kurioje perteikiama ugdymo patirtis,

rekomenduojama medliagamokymui irmokymuisi ir kurios pagalba organizuojamas ugdymo procesas;

5.6. organizacine veikla - organizacine veikla Mokykloje. Siai veiklai gali bflti priskirta veikla,
susijusi su paslaugomis Mokyklos bendruomenei ir visuomenei.

6. Siuo tvarkos apra5u vadovaujasi visi lstaigos pedagogai.

II SKYRIUS
NEKONTAKTINIV VALANDV ORGANIZAVIMAS

7. Ikimokyklinio bei prieSmokyklinio ugdymo mokytojams numatytas 36 val. per savaitg darbo

kriivis, i5 jq 32 kontaktines valandos ir 4 nekontaktines valandos. Tai atsispindi darbo grafikuose.



8. Meninio ugdymo mokytojui numatytas 28 val. per savaitg darbo krtivis, i5 ja 2a kontaktines
valandos ir 4 nekontaktines valandos. Tai atsispindi darbo grafikuose.

9. Logopedui ir specialiajam pedagogui - 34 val. per savaitg darbo krDvis, ii; j,q22 kontaktines
valandos ir 12 nekontaktines valandos. Tai atsispindi darbo grafikuose.

10. Socialiniq pedagogq - darbo laikas per savaitg yra36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentq

Siq darbuotojq darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su Svietimo pagalbos gavejais.

ll. Psichologui skirtos 36 val. per savaitg: 18 valandq kontaktines valandos ir 18 valandq
nekontaktines valandos.

12. Nekontaktines valandos Sio tvarkos apra5o 7,8,9,10, 11 punktuose apskaidiuotos dirbant 1

etatu (1 pareigybes dydis). Jei pedagogas dirba daugiau negu I etatu ar ne vis4 darbo kr[vi, tai
nekontaktines valandos apskaidiuojamos proporcingai.

III SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS NEKONTAKTINIV VALANDU METU

13. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojq nekontaktines valandos naudojamos
metodinei veiklai:

I 3. 1. pasirengti ugdomajai veiklai;
13.2. ugdomajai veiklai planuoti ir kitai dokumentacijai tvarkyti;
13.3. programoms, projektams rengti ir dalyvauti projektineje veikloje;
13.4. vaikq pasiekimams vertinti ir analizuoti;
I 3.5. dalyvauti rengiant individualias programas;

13.6. pasirengimui atvirai veiklai ir gerosios patirties sklaidai ir apibendrinimui;
I3.7 . turizmo renginiams, i5vykoms organizuoti;
13.8. Mokyklos informaciniams leidiniams, publikacijoms, pranesimams ir rekomendacijoms

rengti;

13.9. grupes ir Mokyklos informaciniams stendams tvarkyti;
13.10. edukaciniams - kulturiniams renginiams pasirengti, organizuoti ir dalyvauti juose;

13.1 l. darbui ktirybinese grupese;

13 .12. kvalifikacij os tobulinimo seminarq, konferencijq medZiagai tvarkyi ;

13.13. tevams (globejams) konsultuoti ir pagalbai ugdymo klausimais teikti;
13.14. tiriamajai analitinei veiklai organizuoti ir vykdyti;
1 3. 1 5. dokumentacijai tvarkyti;
13 .l 6. dokumentacij ai tvarkyti, rengiantis atestuotis ;

13.17. ugdymo priemonems gaminti, isigyti ir atnaujinti;
13.18. savi5vietai ir veiklos savianalizei, !sivertinimui.
14. Nekontaktines valandos naudojamos kitai visuomeninei veiklai:
14. 1. darbui Mokyklos savivaldoje;
14.2. dalyvauti tarybq, komisijq, trumpalaikiq ir ilgalaikiq darbo grupiq veikloje;
14.3. Mokyklos veiklos kokybei isivertinti.
15. Meninio ugdymo mokytojo nekontaktines valandos naudojamos:

15.1. muzikinio ugdymo veiklai planuoti;
15.2. pasirengti muzikinio ugdymo veiklai;



1 5.3. Mokyklos, miesto renginiams pasirengti, organizuoti, dalyvauti;

15.4. pagalbai ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojams rengiant ugdymo metinius

ir savaitinius veiklos planus;

15.5. metodinei pagalbai pedagogams, tevams (globejams) teikti ir konsultuoti muzikinio vaikq

ugdymo klausimais ir kt.

16. Logopedo ir specialiojo pedagogo nekontaktinio laiko panaudojimas:
1 6. I . dokumentacijai tvarkyti;
16.2. individualioms ir pogrupinems programoms rengti;
16.3. darbui Mokyklos vaiko geroves komisijoje;
16.4. metodinei pagalbai mokytojams, tevams (globejams) teikti ir konsultuoti specialiqjq

poreikiq turindiq vaikq ugdymo klausimais;
16.5. pagalbai ikimokyklinio ugdymo aukletojams, prie5mokyklinio ugdymo pedagogams

rengiant ugdymo metinius ir savaitinius veiklos planus;

16,6. darbams planuoti ir kt.
17. Socialiniq pedagogq nekontaktiniq valandq panaudojimas - Svietimo pagalbos gavejams

(veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikq,
mokiniq tevais (globejais, rDpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) Svietimo pagalbos klausimais
ir kita) ir kt.

I 8. Psichologo nekontaktines valandos skirtos:
I 8. 1. dokumentacijai varkyti;
18.2. konsultacijoms;

18.3. dalyvavimui grupiq ugdytiniq tevq susirinkimuose;
18.4. savi5vietai;

18.5. kvalifikacijos kelimui ir kt.
18. Pedagogai nekontaktinemis valandomis gali dirbti Mokykloje, metodiniame kabinete.
19. Metodine veikla ar kita visuomenine veikla gali bfti vykdoma ir uZ istaigos ribq: i5ejimas i

metodini rengini, seminarq, bibliotek4 ir pan., kelti savo kvalifikacij4, dalytis gerqa darbo patirtimi su

kolegomis ir kt.

20. Pedagogo i5vykimas uZ Mokyklos ribq nekontaktinemis valandomis turi bflti suderintas su

direktoriaus pavaduotoj u ugdymui.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Netiesioginio darbo su vaikais tvarka aptaiama su pedagogais. Pedagogams pritarus, tvark4

isakymu tvirtina Mokyklos direktorius.
2l . Neatvykimas i darb4 pagal nustatyt4 darbo grafik4 arba savavali5kas darbo grafiko pakeitimas

be administracijos leidimo, yra laikomas darbo drausmes paZeidimu.

21. Pedagoeq nekontaktiniq valandq panaudojimo prieZi[r4 vykdo direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.

22. Darbo grafikus sudaro Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Sudarytus darbo
grafikus tvirtina Mokyklos direktorius.



23. UZ Sio tvarkos apra5o igyvendinim4 ir pedagogq nekontaktiniq valandq panaudojimo
organizavim4 atsako istaigos direktorius.

Suderinta:
Metodines grupes pirmininke Lina Augliene
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