
MOKYTOJUI ETATE PRIVALOMOS IR SUTARIAMOS
vErKLos BEI JoMS sKIRIAMU vALANDU sKAlitus

I. L etate privalomos veiklos (1 etatui ne maZiau kaip 102 val.)

Konkredios veiklos Metines
valandos

Valandos darbui su t6vais o atvire durq dienos (2 k. metuose)
o I 9.k1. tevq pirmasis bendras

strsirinkimas - visi mokytojai destantys I
klasese

10
.,

Bendradarbiavimas su mokyklos
pedagogais, specialis tais mo kiniry
ugdymo klausimais

o Dalyvavimas posedZiuose
o Dalyvavimas klasiq srautq

susirinkimuose (6 k. po 1,5 val.)

12

9 (vienam
srautui)

Kvalifikacii os tobulinimas (profesinis tob ulii imas) z

dalyvavimas istaigos, kaip
besimokandios bendruomen6s, ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
veiklose

. ugdomqirl veiklq (pamokq)
stebejimas ir aptarimas:

o 1 vedama atvirapamoka
o 1 stebima kolegos pamoka
. dalindamasis patirtimi dalykinese

(metodinese) grupese:
. dalyvavimas metodines grupes

posedZiuose
o pranesimas metodineje grupeje
. savo profesines veiklos isivertinimas

10

2

2

dalyvavimas neformalioj o

suaugusiqjq Svietimo veiklose
. kvalifikacijos tobulinimas

seminaruose, konferencij ose, proj ektuose
ir pan.;

o respublikines konferencijos
organizavimas

o pranesimas miesto ar respublikineje
konferenciioie

30 (5d.po6
val.)

10

5

bendrqjq ir specialiqjq
kompetencij q gilinimas savi5vietos
b0du

10

mokytoj q veikl4 re glamentuoj andiq
dokumentu anahze

5

II. Individualiai su mokytoju sutariamos veiklos (0-400 val.)

Konkredios ivardintos veiklos Metines
valandos

1. Bendradarbiavimo veiklos, skirtos urokvklos veiklai pla
mokvklos mikroklimatui kurti" usdymo ir Svietimo pagalbos kokybei. mokykloie usdomu
mokiniu saugumui uZtikrinti:

1.1. dalyvavimas,
vadovavimas darbo grupems ar
komisijoms, jq veiklos
administravimas ar

koordinavimas

. Ugdymo plano projekto rengimo grupe

o Gimnazijos metq veiklos plano rengimo
grupe

o Vadovavimas metodinems grupems
. Vadovavimas Metodinei tarybai

10

10

30
30



2.1. bendrq dalyko ar ugdYmo

srities veiklq koordinavimas ir
dalyvavimas.iose
1.2. dalyvavimas mokYklos
savivaldos veikloje ir I ar

savivaldos veiklos
administravimas

o Gimnazijos taryba
o Pedagogq atestacine komisija
o Vidinio isivertinimo grupe

10 + 5 pirmin.
2 * 5 sekret.
10

1.3. mokyklos renginiq ar

tikslinir+ edukaciniq veiklq
organizavimas ir dalYvavimas
jose

o Renginiai (nurodomas konkretus
renginys):
pamokq metu
po pamokq
. Edukacines i5vykos:
pamokq metu
po pamokq
savaitgaliais
o Sportines varZybos

2

4

8
L2

24
4 val./sav.
varZybq
laikotarpiu

1.4. mokyklos informaciniq
technologijq diegimo ir taikYmo
ugdymo procese, socialiniq
tinklq grupiq veiklos
koordinavimas

r Naujos modulio programos parengimas

. Naujos dalyko programos parengimas

2.

5

5
2,2. mokyklos ugdymo turiniui
igyvendinti skirtq programq,
dalyko kurso ar dalyko modulio
programq rengimas

2.3. mokyklos projektq, skirtq
mokyklos ugdymo turiniui kurti
ir igyvendinti, rengimas ir jq
igyvendinimas

. 1 projektas:
o ilgalaikis (visq mokslo metq)
o trumpalaikis

50
1 val./sav. x
savaiiiq
skaiiius

2.4. dalyvavimas
tarptautiniuose,
nacionaliniuose ir I ar
regioniniuose projektuose ir
(a0 jq igyvendinimas

. 1 projektas:

. ilgalaikis (visq mokslo metq)
o trumpalaikis

PS. I5skyrus,,Kenglrao',,,Tavo Zvilgsnis",

,,Bebras"

50
1 val./sav.
savaiiiq
skaiiius

2. 5. informaciniq komunikacij os

technologijq taikymo ugdymo
turinyj e, skaitmeninio ugdymo
turinio k[rimo veiklq
koordinavimas

o Google klases naudojimas
. Skaitmenines ugdymo turinio priemone

o I5maniosios lentos naudojimas

10

50
37

2.6. edukaciniq erdviq,
mokymosi aplinkq, ugdymo
priemoniq ktrimas ir prieZifira

o Kabinetu prieZitra 10

. Technologrjrl kabinetq priemoniq
prieZi[ra

40

o Gamtos mokslq kabinetq priemoniq
prieZiura

10

o Stendr+ rengimas erdvese (metodiniq gr.

stendai; 5 k. per metus (1 stendui 2 val.))
10

o Klno kultfiros priemoniu prieliura 37



3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos:

o Mentoryste
o Studentq praktika

3. 1. pedagoginiq darbuotojq
didaktinis, dalykinis
konsultavimas

o 1 programa savo gimnazijos mokytojams3.2. kvalifikacijos tobulinimo
programq rengimas ir

o PTJPP (lietuviq k.)
o PUPP (matematika)
. II gimnazijos klases mokiniq anglq

kalbos lygio nustatYmas

Ps. uZ brandos egzaminq vykdymq ir vertinimq moka

NEC
Ps. mokama uZ vykdym4, kai jis vyksta ne mokytojq

4.1. brandos egzaminq,
pagrindinio ugdymo Pasiekimq
patilainimq, nacionaliniq
mokiniq mokymosi Pasiekimq
patikrinimq OfMMPP)ir kitq
mokymosi pasiekimq
patikrinimq vykdymas ir
mokiniq rezultatq vertinimas

Pagal
mokiniq
skaiiiq (0,5
val. darbui;
uZsienio k.
i,odLiu daliai

B andomi ej i e gzaminai (uZduodiq
parengimas, vertinimas)

4.2. mokyklos inicijuotq
mokiniq mokymosi pasiekimq
patikrinimq uZduodiq rengimas

5 val. L

darbui (iki 5
o Tiriamieji darbai

. Baigiamieji darbai

1val./m6n.
vienam
darbui

. Stojamieji i gimnazii4

Vertinimas
vykstant atestaciiai4.3. mokytojq praktines veiklos

ir I ar ugdymo proceso

vertinimas.

5. 1. edukaciniq renginiq,
konkursq, olimpiadq, i5vYkq
organizavimas ir dalyvavimas

Pagal
metodiniq
grupiq
nutarimus
I

. Mokyklines olimpiados
uZduodiq rengimas,
darbq vertinimas

o Miesto olimpiadq, konkursq vertinimas

5.2. olimpiadq, konkursiniq
uZduodiq rengimas ir mokiniq
darbq vertinimas

37
L0 /m6n.

2t)

4. Vertinimo. ekspertavimo veiklos:

4U

20

20

Pagal
mokiniq
skaiiiu

o Brandos darbai

2

15

5

I



5.3. mokiniq konsultavimas
jiems rengiantis olimpiadoms,
konkursams, varZyboms ir pan.

. Mokinirl konsultavimas

. Mokiniq rengimas olimpiadoms,
<onkursams

37 (rV -33)
Derinama
individualiai
su
ruoSianiiais
mokytoiais

5.4. mokiniq ugdymo karjerai
veiklu vykdymas
6. Bendradarbiavimo su
mokyklos partneriais veiklos,
apimaniios bendru proi ektu"
renginiu organizavima ir iu
iwvendinima mokykloie ar ui

o Bendri projektai su bendruomene, kitomis
gimnazijomis

Pagal
susitarim4
priklausomai
nuo projekto
apimties

ios ribu.


