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1. P a k e i č i u  Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

(toliau – darbo apmokėjimo sistema), patvirtinto Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus 

2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-32-1 „Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo atnaujintos redakcijos, patvirtintos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsk. Nr. 

V-117-2 papildymo“ 40.1., 46.6.3 ir 46.6.4. papunkčius ir išdėstau tokia tvarka:  

2. 40.1. Mirus darbuotojo artimam asmeniui darbuotojui išmokama vienkartinė 400 eurų 

materialinė pašalpa; 
2.1.  „46.6.3. pagal progimnazijos galimybes, už kiekvieną mokinį, esantį klasėje skiriama 10 

valandų. Pagrindinis auklėtojas (210 val.) ir auklėtojo pavaduotojas papildomas valandas virš 210 val. 

pasiskirsto savo nuožiūra“; 

2.2.  „46.6.4. didinama už vieną vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinį klasėje pagal 

progimnazijos galimybes, pateikiant informaciją darbo apmokėjimo sistemos prieduose Nr.1 ir Nr.2“. 

3. P a p i l d a u  darbo apmokėjimo sistemos 45.5. papunktį ir išdėstau tokia tvarka: 

„45.5. mokytojo darbo krūvio sandara pagal dalykus nustatoma ir susitarime patvirtinama, 

vadovaujantis DAĮ 5 priedo 7 punktu ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu “Dėl mokytojų, 

dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (Išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašą bei 

pagal progimnazijos galimybes, pridedant  papildomus 10 procentų mokytojų pasiruošimui pamokoms.“ 

4. P i r p a ž į s t u  netekusiais galios darbo apmokėjimo sistemos 46.6.9 ir 46.6.11 papunkčius: 

,,46.6.9 1 proc. didinama už konsultacinį, metodinės veiklos ir kitą darbą mokinių atostogų 

metu( apie 15 val. per metus) arba pagal poreikį kitu laiku.“ 

„46.6.11. 1 proc. didinama iki kitų metų metinio pokalbio už labai gerai įvertintus praeitų ir 

ateinančių metų asmeninius profesinius tikslus, sėkmes ir iššūkius, aptartus metiniame pokalbyje su 

mokytojais, numatant galimybę įvertinimą labai gerai didinti iki 3 proc. nuo 2022 metų, atsižvelgiant į 

progimnazijos turimas lėšas.“ 

4. T v i r t i n u Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašą 

nauja redakcija (pridedama). 

5. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  

 

Direktorė                                                                     Jurgita Nemanienė 
 

 


