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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS 

MOKYTOJŲ VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei 

aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia mokytojų veiklas mokyklos bendruomenei. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi įstatyme vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI 

 

3. Veiklos mokyklos bendruomenei – mokytojo darbo dalis, skirta siekti mokyklos 

bendruomenės tikslų, vykdoma bendradarbiaujant su kitais mokyklos bendruomenės nariais, 

partneriais ar dirbant individualiai. 

4. Veiklos, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei (toliau – privalomos 

veiklos): 

4.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su jais dėl 

mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų; 

4.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais; 

4.3. mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, 

organizuoti: dalyvavimas darbo grupėse rengiant mokslo metų ugdymo planą, mokyklos metų 

veiklos planą; 

4.4. savišvieta, profesinis tobulėjimas, dalykinės literatūros skaitymas ir analizavimas. 

5. Veiklos, kurios gali būti sulygstamos su mokytoju individualiai (toliau – individualios 

veiklos), atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, į mokyklos tikslus 

ir uždavinius: 

5.1. vadovavimas progimnazijos tarybai, darbo tarybai, metodinėms, darbo grupėms; 

5.2. dalyvavimas progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupėje; 

5.3. dalyvavimas progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisijoje; 

5.4. metodinių dienų organizavimas, atvirų pamokų vedimas; 

5.5.trumpalaikių renginių, projektų ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir 

dalyvavimas jose; 



5.6. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir/ar regioniniuose projektuose ir jų 

įgyvendinimas; 

5.7. ilgalaikių metinių projektų įgyvendinimas; 

5.8. pedagoginių darbuotojų dalykinis konsultavimas, pranešimų rengimas; 

5.9. mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas; 

5.10. mokytojo inicijuota ir vykdoma ugdomoji veikla; 

5.11. mokytojo praktinės veiklos ir/ar ugdymo proceso vertinimas; 

5.12. progimnazijos erdvių puošimas ir priežiūra; 

5.13. interneto svetainės administravimas; 

5.14. budėjimas 1 dieną per savaitę; 

5.15. mokinių priežiūra ir saugumo užtikrinimas; 

5.16. bendradarbiavimo su socialiniais partneriais koordinavimas. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Veiklos mokyklos bendruomenei, mokytojui, numatomos mokyklos vadovui ir 

mokytojui susitarus dėl konkretaus veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo (priedas) ir šioms 

veikloms vykdyti mokytojo darbo krūvio sandaroje skiriamų valandų, neviršijant maksimalaus 

valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičiaus, nurodyto 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte: 

 

Pareigybė Kontaktinės valandos ir 

valandos ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti 

pamokoms, mokinių, 

mokinių mokymosi 

pasiekimams vertinti, 

vadovauti klasei (grupei) 

Valandos, susijusios su 

profesiniu tobulėjimu ir 

veikla mokyklos 

bendruomenėje 

Iš viso 

Mokytojas (pedagoginis 

darbo stažas iki 2 metų) 

Mokytojas 

Vyresnysis mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

Mokytojas ekspertas 

(pedagoginis darbo stažas 

nuo 2 metų) 

 

 

1010-1410 

 

 

102-502 

 

 

1512 

 

 

________________ 

                                                                                                                                      



  

         Jonavos rajono Šveicarijos 

progimnazijos mokytojų veiklų 

mokyklos bendruomenei aprašo  

priedas 

                              

Valandų kiekis, skirtas veikloms bendruomenėje 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos Savaitinės 

val. 

Metinės  

val. 

1 2 3 4 

 Privalomos: 

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir 

bendradarbiavimas su jais dėl mokinių ugdymo(si) ir 

mokymosi pažangos ir pasiekimų 

0,5-1 21-42 

2. Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių 

ugdymo klausimais 

 

0,5 21 

3. Administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos 

veiklai planuoti, organizuoti: dalyvavimas darbo grupėse 

rengiant mokslo metų ugdymo planą, mokyklos metų 

veiklos planą. 

0,5 21 

4.  Savišvieta, profesinis tobulėjimas, dalykinės literatūros 

skaitymas ir analizavimas 

1-3 42-126 

 Individualiai sulygstamos veiklos: 

1. Vadovavimas progimnazijos tarybai, darbo tarybai, 

metodinėms, darbo grupėms 

0,5 21 

2.  Dalyvavimas progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupėje 

0,5 21 

3. Dalyvavimas progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos komisijoje 

0,5 21 

4. Metodinių dienų organizavimas, atvirų pamokų vedimas. 0,5-1 21-42 

5. Trumpalaikių renginių, projektų ar tikslinių edukacinių 

veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose 

0,5-1 21-42 

6. Dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir/ar 

regioniniuose projektuose ir jų įgyvendinimas 

0,5-1 21-42 

7. Ilgalaikių metinių projektų įgyvendinimas 1-1,5 42-63 

8. Pedagoginių darbuotojų dalykinis konsultavimas, 

pranešimų rengimas 

0,5 21 

9. Mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas 1 42 

10. Mokytojo inicijuota ir vykdoma ugdomoji veikla 0,5 21 

11.  Mokytojo praktinės veiklos ir/ar ugdymo proceso 

vertinimas 

0,5 21 

12. Progimnazijos erdvių puošimas ir priežiūra 2 84 



13. Interneto svetainės administravimas 2 84 

1 2 3 4 

14.  Budėjimas 1 dieną per savaitę 1 42 

15. Mokinių priežiūra ir saugumo užtikrinimas 1-3 42-126 

16.  Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

koordinavimas 

0,5 21 

 

 

____________________ 


