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TELSIV LopSELIo-DARZELIO ,,MASTIS" NETIESIocINIo DARBo su vAIKAIS
VALANDU PANAUDOJIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq lop5elio-darZelio ,,Mastis" (toliau - lopSelis-darZelis) netiesioginio darbo su vaikais
(metodines veiklos) valandq panaudojimo tvarkos apra5as (toliau - tvarkos apra5as) reglamentuoja
ikimokyklinio ugdymo mokytojo, prieSmokyklinio ugdymo mokytojo, meninio ugdymo mokytojo,
logopedo, specialiojo pedagogo netiesioginio darbo su vaikais konkredius darbus ir jq organizavimo
tvark4.

2. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq

istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio ui, darbq istatymu 2017 m. sausio 17

d. Nr. XIII-198, lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles, darbo grafikais ir kitais dokumentais.

3. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:

3.1. kontaktinEs valandos - laikas, skirtas tiesioginiam darbui su vaikais;
3.2. netiesioginio darbo su vaikais valandos - laikas nekontaktiniam darbui: darbams

planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su pedagogais, tevais
(globejais) ugdymo klausimais ir kt.

4. Sio tvarkos apra3o tikslas - tinkamai planuoti ir organizuoti laik4, skirt4 pedagogq

netiesioginio darbo su vaikais veiklai.
5. Siuo tvarkos apra5u vadovaujasi visi lop5elio-darZelio pedagogai.

II. VALANDV, SKIRTU NETIESIOGIAI DIRBTI SU VAIKAIS,
ORGANIZAVIMAS

6. Lop5elio-darLelio ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojams skiriamos 36

valandos per savaitg, i5 jtt 33 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 3 valandos

netiesioginiam darbui su vaikais.
6.1. Netiesioginio darbo su vaikais laikas naudojamas metodinei veiklai:
6. l. 1. pasirengti ugdomajai veiklai;
6.1.2. ugdomajai veiklai planuoti ir kitai dokumentacijai tvarkyti;
6.1.3. programoms, projektams rengti ir dalyvauti projektineje veikloje;
6.L4. vaikq pasiekimams vertinti ir analizuoti;
6. 1 .5. dalyvauti rengiant individualias programas;

6.1.6. pasirengimui atvirai veiklai ir gerosios patirties sklaidai ir apibendrinimui;
6.1.7 . turizmo renginiams, i5vykoms organizuoti;
6.1.8. lop5elio-darZelio informaciniams leidiniams, publikacijoms, prane5imams ir

rekomendacijoms rengti;

6.I .9 . grupes ir lop5elio-darZelio informaciniams stendams tvarkyti ;
6.1.10. edukaciniams-kulturiniams renginiams pasirengti, organizuoti ir dalyvauti



juose;

6.1.1 1. darbui kfirybinese komandose;

6.t.12. kvalifikacijos tobulinimo seminary, konferencijq medZiagai tvarkyti;
6.1.13. tevams (globejams) konsultuoti ir pagalbai ugdymo klausimais teikti;
6.1.14. tiriamajai analitinei veiklai organizuoti ir vykdyti;
6. I . I 5. dokumentacij ai tvarkyti, rengiantis atestuotis ;
6.1.16. ugdymo priemonems gaminti, isigyti ir atnaujinti;
6.1.I7 . savi5vietai ir veiklos savianalizei, isivertinimui.
6.2. Netiesioginio darbo su vaikais laikas, naudojamas kitai visuomeninei veiklai:
6'.2.1 . darbui istaigos savivaldoj e ;

6.2.2.dalyvauti tarybq, komisijq, trumpalaikiq ir ilgalaikiq darbo grupiq veikloje;
6.2.3. lopSelio-darZelio veiklos kokybei isivertinti.
7. Logopedui, specialiajam pedagogui, dirbandiam su ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

amZiaus vaikais skiriamos 34 valandos per savaitg, i5 jq 22 valandos skiriamos tiesiogini'am darbui
su vaikais, 12 konsultaciniq valandq skiriama netiesioginiam darbui su vaikais.

8.1. Netiesioginio darbo su vaikais laiko panaudojimas:

8.1.1. veikloms planuoti ir joms pasirengti;

8: 1.2. individualioms programoms rengti;
8. 1 .3. darbui lopSelio-darZelio Vaiko geroves komisij oje;
8.1.4. metodinei pagalbai pedagogams, tevams (globejams) teikti ir konsultuoti specialiqjq

poreikiq turindiq vaikq ugdymo klausimais;

8.1.5. pagalbai ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo mokytojams, rengiant ugdymo
metinius ir savaitinius veiklos planus, sudarant individualius pagalbos vaikui planus.

8.1.6. kitai veiklai, kuri nurodya Sios tvarkos apra5o 6.1ir 6.2 punktuose.

9. Meninio ugdymo mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programas, darbo laikas per savaitg 28 valandos, i5 jq 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su

vaikais, 4 valandos - netiesioginiam darbui su vaikais.

9.1. Netiesioginio darbo su vaikais laiko panaudojimas:

9.1.1. muzikinio ugdymo veiklai planuoti;

9.I.2. dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti;
9.1.3. lop5elio-darZelio, rajono renginiams pasirengti, organizuoti, dalyvauti;
9.l.4.bendradarbiauti su pedagogais, rengiant ugdymo metinius ir savaitinius veiklos planus;

9.1.5. metodinei pagalbai pedagogams, tdvams (globejams) teikti ir konsultuoti muzikinio
vaikq ugdymo klausimais;

9.1.6. kitai veiklai, kuri nurodyta Sios tvarkos apra5o 6.1ir 6.2 punktuose.

III. VALANDV, SKIRTU NETIESIOGINIAM DARBUI SU VAIKAIS,
SUTEIKIMAS IR ATSISKAITOMYBE

10. Netiesioginiam darbui su vaikais numatytos per savaitg valandos pedagogams

iskaidiuojamos i bendr4 darbo apskaitos laik4.

1 l. Netiesioginio darbo su vaikais laikas Sio tvarkos apra5o 6, 7, 8 ir 9 punktuose

apskaidiuotas dirbant 1 etatu. Jei pedagogas dirba ne vis4 darbo kruvi, tai nekontaktines valandos

apskaidiuoj amos proporcingai.



12. Ikimokyklinio ugdymo mokytojq, priesmokyklinio ugdymo mokytojq, logopedo,
specialiojo pedagogo netiesioginio darbo su vaikais valandos nurodomos menesiniame pedagogq

darbo grafike, kurirengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tvirtina darLelio direktorius.
13. Tuo metu, kai ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojui sudaromos s4lygos

uZsiimti metodine veikla, vaikq ugdym4 ir prieZiur4 grupese vykdo pedagogini i5silavinim4 turintis
asmuo. Logopedo, spec. pedagogo, meninio ugdymo mokytojq metodines valandos yra

nevaduojamos.

14. Metodine veikla gali btrti vykdoma ir uZ lop5elio-darZelio ribq. Pedagogai turi teisg

netiesioginio darbo su vaikais valandas skirti kvalifikacijai tobulinti ir kelti kitose ugdymo
institucij ose, bibliotekose ar kelti kvalifikacij 4 kitokiais bridais.

Pedagogai, nekontaktiniq valandq metu, iSvykdami i5 istaigos i miesto renginius, bibliotek4,
seminarus, kursus informuoja direktoriq ar direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui.

15. Lop5elio-darZelio pedagogai apie metoding veikl4 netiesioginiq su vaikais valandq metu
atsiskaito lopSelio-darZelio vadovams, pristatydami savo metines veiklos savianalizes anketq. kurie

ivertina tinkamai panaudotq valandq tikslingum4 ir mokytojo, turindio kvalifikacing kategorij4,
metodines veiklos rezultatus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Netiesioginio darbo su vaikais tvarka aptariama mokyojq tarybos posedyje, tvark4

lsakymu tvirtina lopSelio-darLelio direktorius.
18. Netiesioginio darbo su vaikais (nekontaktiniq) valandq panaudojimo tvarkos vykdymq

kontroliuoj a lop5elio-d arlelio direktorius.
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