TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TELŠIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 28 d. T1 - 100
Telšiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Telšių rajono švietimo įstaigų etatų normatyvus (pridedama):
1.1. Telšių rajono švietimo įstaigų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti etatų
normatyvus (1 priedas);
1.2. Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų etatų
normatyvus (2 priedas);
1.3. Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams, etatų normatyvus (3 priedas);
1.4.Telšių rajono formalųjį švietimą papildančių mokyklų etatų normatyvus (4 priedas);
1.5.Telšių rajono mokyklos-daugiafunkcio centro etatų normatyvus (5 priedas).
2. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d.
sprendimą Nr. T1-281 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų
patvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.
3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.
Savivaldybės meras

Gintarė Abromavičienė, tel. (8 444) 60 203, el. p. gintare.abromaviciene@telsiai.lt

Petras Kuizinas

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-100
1 priedas
TELŠIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI IR
VALDYTI ETATŲ NORMATYVAI
1. Mokyklose, teikiančiose ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą ir bendrojo ugdymo
mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdymo procesui organizuoti ir
valdyti pareigybių ir etatų skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių įstaigoje einamųjų metų
rugsėjo 1 d. (formalųjį švietimą papildančių mokyklų – spalio 1 d.):
Pareigybės
pavadinimas

Etatų skaičius, priklausantis nuo mokinių skaičiaus
Iki 100
101–120
121–200
201–500
mokinių
0,5-0,75
1
1
1
Iki 0,25*
Iki 0,5
0,5-1,5

501 ir daugiau

Direktorius
1
Pavaduotojas
1,5-2
ugdymui
Skyriaus
0,25-0,75 etato gali būti steigiama mokyklose, kuriose veikia ikimokyklinio /
vedėjas
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo grupės, Jaunimo skyrius.
* išskyrus formalųjį švietimą papildančias mokyklas.
PASTABOS
1. Etatų skaičius, išskyrus formalųjį švietimą papildančias mokyklas, priklauso nuo bendros
savivaldybei gautos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti specialios tikslinės dotacijos mokymo
lėšų sumos (toliau – Mokymo lėšos), įstaigos struktūros (skyriuje turimo komplektų skaičiaus) ir
atsižvelgiant į įstaigoje planuojamus struktūrinius pokyčius. Trūkstant lėšų, trūkumas
finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Formalųjį švietimą papildančių mokyklų etatai
finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2. Esant finansinių galimybių biudžetiniams metams gimnazijose gali būti steigiama neformaliojo
ugdymo organizatoriaus pareigybė – 0,5 etato.
3. Mokykloje (mokykloje-daugiafunkciame centre), turinčioje iki 100 vaikų, gali būti steigiamas 1
direktoriaus etatas, finansuojant jį ne mažiau kaip 20 val. per savaitę iš Mokymo lėšų, o likusi dalis
finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.
4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui etatai finansuojami ne
mažiau kaip 20 val. per savaitę iš Mokymo lėšų, o likusi dalis finansuojama iš savivaldybės
biudžeto lėšų, išskyrus atvejus, kai įstaigoje, turinčioje iki 200 vaikų, yra steigiamas iki 0,5 etato
direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatas, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
5. Mokykloje, skirtoje mokiniams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ugdymo procesui organizuoti ir
valdyti skiriami ne mažiau kaip 2 etatai.
6. Mokykloje, turinčioje daugiau nei 600 vaikų, esant finansinių galimybių, gali būti papildomai
skiriama iki 0,5 pavaduotojo ugdymui etato, finansuojant jį iš Mokymo lėšų.
7. Kiekvienai švietimo įstaigai etatai ugdymo procesui organizuoti ir valdyti tvirtinami Telšių
rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nustatant įstaigos didžiausią leistiną etatų skaičių.
8. Įstaigos vadovui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, priedų bei priemokų dydį prie
pareiginės algos pastoviosios dalies nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar
jos įgaliotas asmuo.

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-100
2 priedas
TELŠIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVAI
1. Pareigybės, finansuojamos iš specialios tikslinės
lėšos):
Etatų skaičius, priklausantis
Pareigybės
mokinių skaičiaus
pavadinimas
Iki
101– 201– 301–
100
200
300
400

Socialinis pedagogas

Psichologo asistentas

nuo
Pastabos
401
ir
daug
iau

Pareigybė steigiama bendrojo
ugdymo mokyklose.
Visos dienos mokyklose papildomai
gali būti skiriama 0,25–0,5 etato.
Pareigybė steigiama bendrojo
0,75 1,25 ugdymo mokyklose, vykdančiose
0,5
–1
–1,5 pagrindinio / vidurinio ugdymo
programas.
Nesant mokykloje psichologo ir esant finansinėms galimybėms
biudžetiniams metams gali būti steigiama 0,5 etato.
Iki
0,25

Psichologas

dotacijos mokymo lėšų (toliau – Mokymo

0,25
–0,5

0,5–
0,75

0,75
–1

1,25
–1,5

Bibliotekininkas
Iki
0,25
Logopedas

Specialusis
pedagogas

0,25
–0,5

0,5–
0,75

0,75
–1

1,25
–1,5

Pareigybė steigiama bendrojo
ugdymo mokyklose, išskyrus
mokyklas-darželius.
Visos dienos mokyklose papildomai
gali būti skiriama 0,25–0,5 etato.

1 etatas steigiamas:
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių;
2. mokykloje, vykdančioje pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne
daugiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių;
3. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 50
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių.
Logopedo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams metams, gali
būti steigiamas esant ir mažesniam mokinių skaičiui. Esant mažesniam ar
didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai mažinamas arba
didinamas.
1 etatas steigiamas:
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo
pagalba (ar ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų

Surdopedagogas /
tiflopedagogas

Priešmokyklinio
ugdymo mokytojas

Ikimokyklinio
ugdymo mokytojas

Meninio ugdymo
mokytojas
(pedagogas)

(tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar
surdopedagogo);
2. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 27
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga
specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos,
klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra
tiflopedagogo ar surdopedagogo).
Specialiojo pedagogo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams
metams, gali būti steigiamas esant ir mažesniam mokinių skaičiui. Esant
mažesniam ar didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai
mažinamas arba didinamas.
1 etatas steigiamas:
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 24 mokiniai, turintys
atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių implantų);
2. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 22 mokiniai,
turintys atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių
implantų).
Surdopedagogo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams metams,
gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui. Esant mažesniam
ar didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai mažinamas arba
didinamas.
Etatai nustatomi mokyklose (dirbančiose 5 dienas per savaitę), kurios
vykdo priešmokyklinio ugdymo programas:
1. 4 val. modelis – 0,56 etato;
2. 10,5 val. modelis – 1,5 etato;
3. 12 val. modelis – 2 etatai;
Priešmokyklinio ugdymo mokytojams, vykdantiems priešmokyklinio
ugdymo programą, skiriamos 33 valandos per savaitę tiesioginiam darbui
su mokiniais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su mokiniais
(metodinei veiklai). Todėl papildomai 1 priešmokyklinio ugdymo
mokytojo etatinei pareigybei skiriama 0,09 etato mokytojo netiesioginiam
darbui su mokiniais (metodinei veiklai).
Etatai nustatomi mokyklose (dirbančiose 5 dienas per savaitę), kurios
vykdo ikimokyklinio ugdymo programas:
1. 9 val. modelis – 1,25 etato;
2. 10,5 val. modelis – 1,5 etato;
3. 12 val. modelis – 2 etatai;
Ikimokyklinio ugdymo mokytojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo
programą, skiriamos 33 valandos per savaitę tiesioginiam darbui su
mokiniais ir 3 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su mokiniais
(metodinei veiklai). Todėl papildomai 1 ikimokyklinio ugdymo mokytojo
etatinei pareigybei skiriama 0,09 etato mokytojo netiesioginiam darbui su
mokiniais (metodinei veiklai).
Etatai nustatomi mokyklose, kurios vykdo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas:
1. kai įstaigoje ugdoma iki 50 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
mokinių – 0,5 etato;

Vairavimo
instruktorius

2. kai įstaigoje ugdoma 51–150 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
mokinių – 1 etatas;
3. kai ugdoma 151–250 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių
– 1,5 etato;
4. kai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdoma 251 ir daugiau
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių – 2 etatai.
Etatas steigiamas, jei mokykloje mokoma vairavimo. Vienam automobiliui
– 1 etatas.

2. Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų:
Etatų skaičius, priklausantis nuo
Pareigybės
mokinių skaičiaus
Pastabos
pavadinimas
Iki
101– 201– 301– 501
100
200
300
500
ir
daugi
au
Direktoriaus
0,5
1
1
1
1
Mokyklos vadovas sprendžia, kokio
pavaduotojas ūkio
lygio pareigybę pasirinkti pagal
ir bendriesiems
reikalingą kompetencijų lygį.
klausimams
Mokyklose, turinčiose nutolusias
ikimokyklinio ugdymo grupes arba
Ūkvedys
0,5
1
1
1
1
pradinio / pagrindinio ugdymo
skyrius, esant finansinių galimybių,
biudžetiniams metams gali būti
steigiama 0,25 etato papildomai.
Vyriausiasis
1
1
1
1
1
Pareigybė steigiama mokyklose,
buhalteris
kuriose buhalterinė apskaita vedama
savarankiškai.
Raštinės
0,25– 0,5– 0,75–
1
1
Mokyklos vadovas sprendžia, kokio
administratorius
0,5
0,75 1
lygio pareigybę pasirinkti pagal
reikalingą kompetencijų lygį.
Sekretorius
0,25– 0,5– 0,75–
1
1
Visos dienos mokyklose, plaukimo
0,5
0,75 1
baseiną turinčioje mokykloje
papildomai gali būti skiriama 0,25
etato.
Budėtojas
Išskyrus
mokykloje-darželyje,
pradinėje mokykloje ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje.
Jeigu mokykloje dirbama dviem
1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5
pamainomis, veikia pailgintos darbo
dienos grupė, visos dienos mokykla,
papildomai gali būti skiriama 0,250,5 etato.
Darbininkas
0,25–
1
1
1
1
Mokyklose, turinčiose nutolusias
0,5
ikimokyklinio ugdymo grupes arba
pradinio / pagrindinio ugdymo
skyrius, esant finansinių galimybių,
biudžetiniams metams gali būti
steigiama 0,25–0,5 etato papildomai.
Valytojas
Etatų skaičius nustatomas pagal valomą plotą:

1. Esant 700 m2 valomam grindų, palangių, laiptinių ir ne mažiau kaip 100 m2
baldų paviršių bei langų stiklų plotui, nustatomas 1 etatas, bet ne mažiau kaip
0,5 etato mokyklai.
2. Patalpoms, kuriose dirba antra pamaina arba pailgintos darbo dienos
grupė, valyti papildomai nustatoma 0,5 etato (500 m2 valomo grindų ir
laiptinių ploto).
Į valomąjį plotą neįskaičiuojami ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo,
vykdančio ne trumpesnį kaip 9 val. modelį, patalpų plotai. Apskaičiuotas
etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Kiemsargis
Etatai nustatomi pagal valomojo ploto vidurkį, bet ne mažiau kaip 0,5 etato
mokyklai:
1. Valomų šaligatvių, aikštelių vasaros norma – 5800 m2, žiemos norma –
2700 m2;
2. Valomos žaliosios zonos vasaros norma – 11000 m2, žiemos norma –
44000 m2.
Vasaros laikotarpis – nuo balandžio 15 d. iki spalio 31 d., žiemos laikotarpis
– nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 14 d. Į valomąjį plotą įskaičiuojamas
gatvių, takelių, sporto aikštelių ir kitas nuolat valomas plotas.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Sargas
Jeigu mokykloje nėra įrengtos apsaugos sistemos (išskyrus vietinio stebėjimo
lauko kameras), nustatomi 3 sargų etatai.
Kūrikas
Mokykloms, turinčioms savo katilinę (išskyrus mokyklas šildomas dujomis),
nustatomi kūrikų etatai. Kūrikai priimami kūrenimo sezonui.
Pailgintos
Nustatomas 0,5 arba 1 etatas pagal mokinių skaičių grupėse, atsižvelgiant į
mokymosi dienos
Mokymo lėšų apskaičiavimo tvarkos apraše nustatytą klasės mokinių
grupės auklėtojas
skaičiaus vidurkį.
Vairuotojas
Mokykloms, turinčioms eksploatuojamą mokyklinį autobusą, nustatomas 1
vairuotojo etatas
Informacinių
Etatai nustatomi:
technologijų
1 jei mokykloje yra 8–25 veikiantys kompiuteriai – 0,25 etato;
specialistas
2. jei 25–50 veikiančių kompiuterių – 0,5 etato;
3. jei 50–100 veikiančių kompiuterių – 0,75 etato;
4. 100 ir daugiau veikiančių kompiuterių – 1 etatas.
Mokytojo padėjėjas Etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje mokosi 1–4 mokiniai, turintys
vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintys
savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.
Ikimokyklinio
1 etatas nustatomas kiekvienai
Mokykloje, vykdančioje
ugdymo mokytojo ikimokyklinio ugdymo mokinių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
padėjėjas
grupei.
ugdymo programas grupėse, jei yra
1–4 mokiniai, turintys didelių ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių, papildomai skiriama 0,5
ikimokyklinio ugdymo mokytojo
padėjėjo etato.
Skalbėjas
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose 0,25 etato steigiama, jei įstaiga nesinaudoja
buitinių įmonių paslaugomis.
PASTABOS:
1. Mokyklos, kurios vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio
ugdymo mokytojo, priešmokyklinio ugdymo mokytojo, logopedo, specialiojo pedagogo, meninio

ugdymo mokytojo (pedagogo) pareigybės finansuojamos ne mažiau kaip 20 val. per savaitę iš
Mokymo lėšų, likusi ugdymo laiko dalis finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2. Skaičiuojant mokinius specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo, logopedo etatui
steigti, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem
mokiniams.
3. Mokyklose, kuriose yra uždaras plaukimo baseinas, nustatomos papildomos administratorių,
slaugytojų, plaukimo instruktorių pareigybės, bet ne daugiau kaip po 2 etatus kiekvienai pareigybei,
laboranto pareigybė – 0,25 etato.
4. Pareigybių skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 d.
5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais ir
neviršydamas mokos fondo, nustato įstaigos vadovas.
6. Kiekvienai švietimo įstaigai didžiausią leistiną etatų skaičių tvirtina Telšių rajono savivaldybės
taryba.
7. Mokyklų vadovai, neviršydami mokos fondo ir didžiausio leistino etatų skaičiaus, Biudžetinių
įstaigų darbuotojų pareigybių sąraše nurodytų pareigybių pavadinimus gali keisti, suderinę su Telšių
rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju ir Telšių rajono
savivaldybės administracijos direktoriumi.
8. Etatų skaičius švietimo pagalbai ir bibliotekai priklauso nuo bendros savivaldybei gautos
švietimo pagalbai ir bibliotekai finansuoti lėšų sumos ir atsižvelgiant į įstaigos poreikį. Trūkstant
lėšų, trūkumas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
_____________________________

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-100
3 priedas
TELŠIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, SKIRTŲ SPECIALIŲJŲ
UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS, ETATŲ NORMATYVAI
1. Pareigybės, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų (toliau – Mokymo
lėšos):
Etatų skaičius, priklausantis
nuo mokinių skaičiaus
Pareigybės pavadinimas
Pastabos
101–
Iki 50 51–100
150
Socialinis pedagogas
0,5
1
1
Vykdant ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo programas, papildomai gali būti
steigiamas 0,5–1 etatas.
Psichologas
Etatas gali būti steigiamas esant finansinių galimybių specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams – nepriklausomai nuo
mokinių skaičiaus.
Psichologo asistentas
Nesant mokykloje psichologo ir esant finansinių galimybių
biudžetiniams metams gali būti steigiama 0,5 etato.
Logopedas
1 etatas steigiamas:
.
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio
ugdymo programas, jei joje mokosi 30 specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių;
2. mokykloje, vykdančioje pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi
ne daugiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių;
3. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 50
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių.
Logopedo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams metams,
gali būti steigiamas esant ir mažesniam mokinių skaičiui. Esant
mažesniam ar didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai
mažinamas arba didinamas.
Specialusis pedagogas
1 etatas steigiamas mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 24
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga
specialiojo pedagogo pagalba (ar ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių
regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei
nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo). Esant mažesniam ar didesniam
mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai mažinamas arba
didinamas.
Surdopedagogas /
1 etatas steigiamas:
tiflopedagogas
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 24 mokiniai, turintys
atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių implantų);
2. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 22
mokiniai, turintys atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų

Bibliotekininkas
Priešmokyklinio
ugdymo mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojas

Meninio ugdymo
mokytojas (pedagogas)

kochlearinių implantų).
Surdopedagogo etatas, turint finansinių galimybių, gali būti steigiamas
ir esant mažesniam mokinių skaičiui. Esant mažesniam ar didesniam
mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai mažinamas arba
didinamas.
0,25
0,5
0,5
Etatų skaičius priklauso nuo pasirinkto modelio ir priešmokyklinio
ugdymo grupių skaičiaus:
1. 4 val. modelis – 0,75 etato;
2. 10,5 val. modelis – 2 etatai;
Priešmokyklinio ugdymo mokytojams, dirbantiems specialiosiose
mokyklose (grupėse) su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais
mokiniais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su
mokiniais ir 2 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su
mokiniais (metodinei veiklai). Todėl papildomai 1 priešmokyklinio
ugdymo mokytojo etatinei pareigybei skiriama 0,09 etato mokytojo
netiesioginiam darbui su mokiniais (metodinei veiklai).
Etatai nustatomi ikimokyklinio amžiaus mokinių grupei, dirbančiai 5
dienas per savaitę. Etatų skaičius priklauso nuo pasirinkto modelio ir
ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus:
1. 9 val. modelis – 1,7 etato;
2. 10,5 val. modelis – 2 etatai;
3. 12 val. modelis – 2,25 etato;
Ikimokyklinio ugdymo mokytojams, dirbantiems specialiosiose
mokyklose (grupėse) su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais
mokiniais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su
mokiniais ir 2 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su
mokiniais (metodinei veiklai). Todėl papildomai 1 ikimokyklinio
ugdymo mokytojo etatinei pareigybei skiriama 0,09 etato mokytojo
netiesioginiam darbui su mokiniais (metodinei veiklai).
Etatai nustatomi mokyklose, kurios vykdo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas:
1. kai įstaigoje ugdoma iki 50 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus mokinių – 0,5 etato;
2. kai įstaigoje ugdoma 51–150 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus mokinių – 1 etatas;
3. kai ugdoma 151–250 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
mokinių – 1,5 etato;
4. kai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdoma 251 ir daugiau
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių – 2 etatai.

2. Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų:
Etatų skaičius, priklausantis
nuo mokinių skaičiaus
Pareigybės pavadinimas
Pastabos
101–
Iki 50 51–100
150
Direktoriaus
0,5
1
1
Mokyklos vadovas sprendžia, kokio
pavaduotojas ūkio ir
lygio pareigybę pasirinkti pagal
bendriesiems
reikalingą kompetencijų lygį.
klausimams

Ūkvedys
Mokytojo padėjėjas
Auklėtojas
.

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojo padėjėjas
Masažuotojas

0,5
1
1
Etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje mokosi 1-4 mokiniai, turintys
vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir
negalintys savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.
Mokinių grupei, gyvenančiai bendrabutyje 5 dienas per savaitę,
nustatoma 1,7 auklėtojo etato.
Auklėtojams, dirbantiems su mokyklinio amžiaus vaikais, bendrojo
ugdymo mokyklose (grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų
sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su
mokiniais ir 2 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su
mokiniais (metodinei veiklai). Todėl papildomai 1 auklėtojo etatinei
pareigybei skiriama 0,09 etato auklėtojo netiesioginiam darbui su
mokiniais (metodinei veiklai).
1 etatas nustatomas kiekvienai ikimokyklinio ugdymo mokinių grupei.
0,5

0,5

1

Kineziterapeutas /
Judesio korekcijos
mokytojas (pedagogas)
Bendrosios praktikos
slaugytojas
Vyriausiasis buhalteris

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Raštinės
administratorius
Sekretorius

0,5

1

1

0,5

1

1

1

1

1

0,5

1

1

Darbininkas
Skalbėjas
Budėtojas
Sargas
Naktinė auklė

Informacinių
technologijų specialistas

Valytojas

Vykdant ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo programas, papildomai gali būti
steigiamas 0,5–1 etatas.
Vykdant ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo programas, papildomai gali būti
steigiamas 0,5–1 etatas.
Pareigybė steigiama mokyklose, kuriose
buhalterinė apskaita vedama
savarankiškai.
Mokyklos vadovas sprendžia, kokio
lygio pareigybę pasirinkti pagal
reikalingą kompetencijų lygį.
Esant finansinių galimybių papildomai
gali būti steigiamas 0,5–1 etatas.
Jei mokykla nesinaudoja buitinių įmonių
paslaugomis.

1,5
1,5
1,5
Jeigu mokykloje nėra įrengtos apsaugos sistemos (išskyrus vietinio
stebėjimo lauko kameras), nustatomi 3 sargų etatai.
Etatai nustatomi:
1. jei mokyklos miegamajame korpuse yra iki 50 mokinių – 3 etatai;
2. jei mokyklos miegamajame korpuse yra daugiau kaip 50 mokinių –
4,5 etato.
Etatai nustatomi:
1 jei mokykloje yra 8–25 veikiantys kompiuteriai – 0,25 etato;
2. jei 25–50 veikiančių kompiuterių – 0,5 etato;
3. jei 50–100 veikiančių kompiuterių – 0,5–1 etatas;
4. 100 ir daugiau veikiančių kompiuterių – 1 etatas.
Etatų skaičius nustatomas pagal valomą plotą:
1. Esant 700 m2 valomam grindų, palangių, laiptinių ir ne mažiau kaip
100 m2baldų paviršių bei langų stiklų plotui, nustatomas 1 etatas, bet ne

Vairuotojas
Kiemsargis

mažiau kaip 0,5 etato mokyklai.
2. Patalpoms, kuriose dirba antra pamaina arba pailgintos darbo dienos
grupė, valyti papildomai nustatoma 0,5 etato (500 m2 valomo grindų ir
laiptinių ploto).
Į valomąjį plotą neįskaičiuojami ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo, vykdančio ne trumpesnį kaip 9 val. modelį, patalpų plotai.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Mokykloms, turinčioms eksploatuojamą mokyklinį autobusą,
nustatomas 1 vairuotojo etatas.
Etatai nustatomi pagal valomojo ploto vidurkį, bet ne mažiau kaip 0,5
etato mokyklai:
1. Valomų šaligatvių, aikštelių vasaros norma – 5800 m2, žiemos
norma – 2700 m2.
2. Valomos žaliosios zonos vasaros norma – 11000 m2, žiemos norma –
44000 m2.
Vasaros laikotarpis – nuo balandžio 15 d. iki spalio 31 d., žiemos
laikotarpis – nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 14 d. Į valomąjį plotą
įskaičiuojamas gatvių, takelių, sporto aikštelių ir kitas nuolat valomas
plotas.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.

PASTABOS:
1. Mokyklose, kurios vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio
ugdymo mokytojo, priešmokyklinio ugdymo mokytojo, logopedo, specialiojo pedagogo, meninio
ugdymo mokytojo (pedagogo) pareigybės finansuojamos ne mažiau kaip 20 val. per savaitę iš
Mokymo lėšų, likusi ugdymo laiko dalis finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2. Pareigybės, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, gali būti išlaikomos ir iš specialiosios tikslinės
dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirtų lėšų (toliau – Ūkio lėšos), atsižvelgiant į
einamaisiais biudžetiniais metais skirtas Ūkio lėšas (išskyrus pareigybes, išlaikomas iš Mokymo
lėšų, ir pareigybes, vykdančias ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas).
3. Skaičiuojant mokinius specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo, logopedo etatui
steigti, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem
mokiniams.
4. Pareigybių skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 d.
5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais ir neviršydamas
mokos fondo, nustato įstaigos vadovas.
6. Švietimo įstaigai didžiausią leistiną etatų skaičių tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba.
7. Mokyklų vadovai, neviršydami mokos fondo ir didžiausio leistino etatų skaičiaus, Biudžetinių
įstaigų darbuotojų pareigybių sąraše nurodytų pareigybių pavadinimus gali keisti, suderinę su Telšių
rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju ir Telšių rajono
savivaldybės administracijos direktoriumi.
8. Etatų skaičius švietimo pagalbai ir bibliotekai priklauso nuo bendros savivaldybei gautos švietimo
pagalbai ir bibliotekai finansuoti lėšų sumos ir atsižvelgiant į įstaigos poreikį. Trūkstant lėšų,
trūkumas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
__________________________

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-100
4 priedas
TELŠIŲ RAJONO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIŲ MOKYKLŲ ETATŲ
NORMATYVAI
Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų:
Etatų skaičius, priklausantis nuo
mokinių skaičiaus
Pareigybės pavadinimas
iki 100 101–250 251–500 501 ir
daugiau
Direktoriaus
0,5
1
pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems
klausimams
Ūkvedys
0,5
1
Raštinės administratorius 0,25
0,5
1
1
Sekretorius
0,25
0,5
1
1

Bibliotekininkas
Muzikos instrumentų
derintojas
Budėtojas
Darbininkas
Sargas
Valytojas

Kiemsargis

Koncertmeisteris /
akompaniatorius

Pastabos
Mokyklos vadovas sprendžia,
kokio lygio pareigybę pasirinkti
pagal reikalingą kompetencijų
lygį.
Mokyklos vadovas sprendžia,
kokio lygio pareigybę pasirinkti
pagal reikalingą kompetencijų
lygį.

0,25
0,5
1
1
Muzikos mokykloms:
0,5 etato – turinčioms 10–20 klavišinių muzikos instrumentų;
1 etatas – turinčioms 21 ir daugiau klavišinių muzikos instrumentų.
1
1
0,25
0,5
0,5
0,5
Jeigu mokykloje nėra įrengtos apsaugos sistemos (išskyrus vietinio
stebėjimo lauko kameras), nustatomi 3 sargų etatai.
Mokyklos valytojų skaičius nustatomas pagal valomą plotą: esant 700
m2 valomam grindų, palangių, laiptinių ir ne mažiau kaip 100 m2 baldų
paviršių bei langų stiklų plotui, nustatomas 1 etatas, bet ne mažiau kaip
0,5 etato mokyklai.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Etatai nustatomi pagal valomojo ploto vidurkį, bet ne mažiau kaip 0,5
etato mokyklai:
1. Valomų šaligatvių, aikštelių vasaros norma – 5800 m2, žiemos
norma – 2700 m2.
2. Valomos žaliosios zonos vasaros norma – 11000 m2, žiemos norma –
44000 m2.
Vasaros laikotarpis – nuo balandžio 15 d. iki spalio 31 d., žiemos
laikotarpis – nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 14 d. Į valomąjį plotą
įskaičiuojamas gatvių, takelių, sporto aikštelių ir kitas nuolat valomas
plotas.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Koncertmeisteriams / akompaniatoriams, dirbantiems mokykloje, 24
valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2
valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti

Mokytojas

pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai).
Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, pareigybių
skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytais
kriterijais.

PASTABOS:
1. Mokytojo pareigybė gali būti finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir iš specialiosios tikslinės
dotacijos mokymo lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančioms ugdymo programoms finansuoti.
2. Pareigybių skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių spalio 1 d.
3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais ir
neviršydamas mokos fondo, nustato įstaigos vadovas.
4. Kiekvienai švietimo įstaigai didžiausią leistiną etatų skaičių tvirtina Telšių rajono savivaldybės
taryba.
5. Vadovai, neviršydami mokos fondo ir didžiausio leistino etatų skaičiaus, Biudžetinių įstaigų
darbuotojų pareigybių sąraše nurodytų pareigybių pavadinimus gali keisti, suderinę su Telšių
rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju ir Telšių rajono
savivaldybės administracijos direktoriumi.
____________________________

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-100
5 priedas
TELŠIŲ RAJONO MOKYKLOS-DAUGIAFUNCIO CENTRO ETATŲ NORMATYVAI
1. Pareigybės, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų (toliau – Mokymo
lėšos):
Etatų skaičius,
priklausantis nuo
mokinių skaičiaus
Pareigybės pavadinimas
Pastabos
Iki
101– 201 ir
100
200
daugi
au
Socialinis pedagogas
Iki
0,25– 0,5–1
0,25
0,5
Psichologas

Psichologo asistentas
Logopedas

Specialusis pedagogas

Pareigybė steigiama mokyklojedaugiafunkciame centre, vykdančiame
pagrindinio / vidurinio ugdymo programas.
Nesant mokykloje psichologo ir esant finansinių galimybių
biudžetiniams metams gali būti steigiama 0,5 etato.
0,5–1

1 etatas steigiamas:
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio
ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 30 specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių;
2. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo
programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių;
3. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 50
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių.
Logopedo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams metams, gali
būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui. Esant mažesniam
ar didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai mažinamas
arba didinamas.
1 etatas steigiamas:
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo
pagalba (ar ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos
sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo
ar surdopedagogo);
2. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 27
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga
specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių
regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra
tiflopedagogo ar surdopedagogo).

Surdopedagogas /
tiflopedagogas

Priešmokyklinio
ugdymo mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojas

Meninio ugdymo
mokytojas (pedagogas)

Specialiojo pedagogo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams
metams, gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui. Esant
mažesniam ar didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai
mažinamas arba didinamas.
1 etatas steigiamas:
1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 24 mokiniai, turintys
atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių implantų);
2. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar
vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne daugiau kaip 22
mokiniai, turintys atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų
kochlearinių implantų).
Surdopedagogo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams
metams, gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui. Esant
mažesniam ar didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai
mažinamas arba didinamas.
Etatai nustatomi mokyklose (dirbančiose 5 dienas per savaitę), kurios
vykdo priešmokyklinio ugdymo programas:
1. 4 val. modelis – 0,56 etato;
2. 10,5 val. modelis – 1,5 etato;
3. 12 val. modelis – 2 etatai;
Priešmokyklinio ugdymo mokytojams, vykdantiems priešmokyklinio
ugdymo programą, skiriamos 33 valandos per savaitę tiesioginiam
darbui su mokiniais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su
mokiniais (metodinei veiklai). Todėl papildomai 1 priešmokyklinio
ugdymo mokytojo etatinei pareigybei skiriama 0,09 etato mokytojo
netiesioginiam darbui su mokiniais (metodinei veiklai).
Etatai nustatomi mokyklose (dirbančiose 5 dienas per savaitę), kurios
vykdo ikimokyklinio ugdymo programas:
1. 9 val. modelis – 1,25 etato;
2. 10,5 val. modelis – 1,5 etato;
3. 12 val. modelis – 2 etatai;
Ikimokyklinio ugdymo mokytojams, vykdantiems ikimokyklinio
ugdymo programą, skiriamos 33 valandos per savaitę tiesioginiam
darbui su mokiniais ir 3 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su
mokiniais (metodinei veiklai). Todėl papildomai 1 ikimokyklinio
ugdymo mokytojo etatinei pareigybei skiriama 0,09 etato mokytojo
netiesioginiam darbui su mokiniais (metodinei veiklai).
Etatai nustatomi mokyklose, kurios vykdo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas:
1. kai įstaigoje ugdoma iki 50 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
mokinių – 0,5 etato;
2. kai įstaigoje ugdoma 51–150 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus mokinių – 1 etatas;
3. kai ugdoma 151–250 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
mokinių – 1,5 etato;
4. kai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdoma 251 ir daugiau
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių – 2 etatai.

2. Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų:
Etatų skaičius,
Pareigybės
priklausantis nuo mokinių Pastabos
pavadinimas
skaičiaus
201 ir
101–
Iki 100
daugia
200
u
Direktoriaus
0,75
1
1
Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas
pavaduotojas ūkio ir
sprendžia, kokio lygio pareigybę pasirinkti
bendriesiems
pagal reikalingą kompetencijų lygį.
klausimams
Ūkvedys
0,75
1
1
Raštinės
0,5
0,5–
0,75–1 Mokyklos vadovas sprendžia, kokio lygio
administratorius
0,75
pareigybę pasirinkti pagal reikalingą
Sekretorius
0,5
0,5–
0,75–1 kompetencijų lygį.
0,75
Budėtojas
1
1–1,5
1–1,5 Jeigu mokykloje-daugiafunkciame centre
dirbama dviem pamainomis arba veikia
pailgintos darbo dienos grupė, papildomai
gali būti skiriama 0,25–0,5 etato
Darbininkas
0,25–
0,5–
0,75–1 Esant finansinių galimybių papildomai gali
0,5
0,75
būti steigiama 0,25-0,5 etato vasaros
stovyklų sezonui
Valytojas
Etatų skaičius nustatomas pagal valomą plotą:
1. Esant 700 m2 valomam grindų, palangių, laiptinių ir ne mažiau kaip
100 m2 baldų paviršių bei langų stiklų plotui nustatomas 1 etatas, bet ne
mažiau kaip 0,5 etato mokyklai;
2. Patalpoms, kuriose dirba antra pamaina arba pailgintos darbo dienos
grupė, valyti papildomai nustatoma 0,5 etato (500 m2 valomo grindų ir
laiptinių ploto).
Į valomąjį plotą neįskaičiuojami ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo, vykdančio ne trumpesnį kaip 9 val. modelį, patalpų plotai.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Kiemsargis
Etatai nustatomi pagal valomojo ploto vidurkį, bet ne mažiau kaip 0,5
etato mokyklai:
1. Valomų šaligatvių, aikštelių vasaros norma – 5800 m2, žiemos norma
– 2700 m2;
2. Valomos žaliosios zonos vasaros norma – 11000 m2, žiemos norma –
44000 m2.
Vasaros laikotarpis – nuo balandžio 15 d. iki spalio 31 d., žiemos
laikotarpis – nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 14 d. Į valomąjį plotą
įskaičiuojamas gatvių, takelių, sporto aikštelių ir kitas nuolat valomas
plotas.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Sargas
Jeigu mokykloje nėra įrengtos apsaugos sistemos (išskyrus vietinio
stebėjimo lauko kameras), nustatomi 3 sargų etatai.
Kūrikas
Mokykloms, turinčioms savo katilinę (išskyrus mokyklas šildomas
dujomis), nustatomi kūrikų etatai. Kūrikai priimami kūrenimo sezonui.
Pailgintos mokymosi
Nustatomas 0,5 arba 1 etatas pagal mokinių skaičių grupėse, atsižvelgiant
dienos grupės
į Mokymo lėšų apskaičiavimo tvarkos apraše nustatytą klasės mokinių

auklėtojas
Stovyklos vadovas
Grupės vadovas

Naktinė auklė

Vairuotojas
Informacinių
technologijų
specialistas
Mokytojo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojo padėjėjas

Skalbėjas

Sporto specialistas

skaičiaus vidurkį.
Mokyklai-daugiafunkciam centrui pačiam organizuojant / vykdant
poilsio stovyklą nustatoma 0,5 etato. Pareigybė steigiama poilsio
stovyklos laikotarpiu.
Etatas steigiamas mokyklai-daugiafunkciam centrui pačiam
organizuojant / vykdant poilsio stovyklą - 15 vaikų ne mažiau kaip 1
grupės vadovas, 15 neįgaliųjų vaikų – ne mažiau kaip 2 vadovai.
Pareigybė steigiama poilsio stovyklos laikotarpiu.
Mokyklai-daugiafunkciam centrui pačiam organizuojant / vykdant
poilsio stovyklą, mokinių grupei, gyvenančiai 7 dienas per savaitę,
nustatoma:
1. jei mokyklos-daugiafunkcio centro miegamajame korpuse yra iki 50
mokinių – 1,5 etato;
2. jei mokyklos-daugiafunkcio centro miegamajame korpuse yra daugiau
kaip 50 mokinių– 2,5 etato.
Mokykloms, turinčioms eksploatuojamą mokyklinį autobusą, nustatomas
1 vairuotojo etatas
Etatai nustatomi:
1 jei mokykloje yra 8–25 veikiantys kompiuteriai – 0,25 etato;
2. jei 25-50 veikiančių kompiuterių – 0,5 etato;
3. jei 50-100 veikiančių kompiuterių – 0,75 etato;
4. 100 ir daugiau veikiančių kompiuterių – 1 etatas.
Etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje-daugiafunkciame centre
mokosi 1–4 mokiniai, turintys vidutinių, didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintys savarankiškai dalyvauti
ugdymo procese.
1 etatas nustatomas
Mokykloje-daugiafunkciame centre,
kiekvienai ikimokyklinio vykdančiame ikimokyklinio ir
ugdymo mokinių grupei.
priešmokyklinio ugdymo programas
grupėse, jei yra 1–4 mokiniai, turintys
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių, papildomai skiriama 0,5
ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo
etato.
Jei įstaiga nesinaudoja buitinių įmonių paslaugomis, mokyklojedaugiafunkciame centre, vykdančiame ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo programas, steigiama 0,25 etato, poilsio stovyklų laikotarpiu –
0,5 etato.
0,25–0,75 etato gali būti steigiama bendruomenės užimtumui
organizuoti.

PASTABOS:
1. Mokyklos-daugiafunkcio centro, kuris vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo
programas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo, priešmokyklinio ugdymo mokytojo, logopedo,
specialiojo pedagogo, meninio ugdymo mokytojo (pedagogo) pareigybės finansuojamos ne mažiau
kaip 20 val. per savaitę iš Mokymo lėšų, likusi ugdymo laiko dalis finansuojama iš savivaldybės
biudžeto lėšų.
2. Skaičiuojant mokinius specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo, logopedo etatui
steigti, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem
mokiniams.

3. Pareigybių skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 d.
4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais ir
neviršydamas mokos fondo, nustato įstaigos vadovas.
5. Mokyklos-daugiafunkcio centro didžiausią leistiną etatų skaičių tvirtina Telšių rajono
savivaldybės taryba.
6. Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas, neviršydamas mokos fondo ir didžiausio leistino
etatų skaičiaus, Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąraše nurodytų pareigybių
pavadinimus gali keisti, suderinęs su Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
sporto skyriaus vedėju ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
7. Etatų skaičius švietimo pagalbai ir bibliotekai priklauso nuo bendros savivaldybei gautos
švietimo pagalbai ir bibliotekai finansuoti lėšų sumos ir atsižvelgiant į įstaigos poreikį.
Trūkstant lėšų, trūkumas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
__________________________________

