
Darbo apmokėjimo sistemos  

priedas Nr. 2   

 

Veiklos centro bendruomenei skiriamos atsižvelgiant į mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizę, kuruojančio vadovo išvadas ir siūlymus:   

 

Nr.   Veiklos centro bendruomenei   Valandos  

6.1.1. 

Vadovavimas darbo grupėms ar 

komisijoms, jų veiklos administravimas 

ar koordinavimas 

Metodinės grupės 

pirmininkas 
80   

Dalyvavimas darbo grupėse ir 

komisijose, veiklos koordinavimas 

Metodinės grupės narys 10 

Vaiko gerovės komisijos 

narys 
50 

Centro muziejaus kūrimo 

darbo grupė 

30 

(Veiklai   

skiriamos val. ir 

apmokėjimas  atskiru 

direktoriaus įsakymu)  

6.1.2. 
Savivaldos veiklos administravimas 

Mokinių tarybos 

koordinatorius 
80 

Centro tarybos 

pirmininkas 
50 

Dalyvavimas centro savivaldos veikloje Centro tarybos narys 20 

6.1.3. Renginių ar tikslinių edukacinių veiklų 

organizavimas; 
 20-100 

6.1.4. 

 

IT diegimo ir taikymo ugdymo procese, 

socialinių tinklų, grupių veiklos 

koordinavimas 

PMIS administravimas 100 - 200 

El. dienyno 

administravimas 

100 - 200 

 

VMA Moodle sistemos 

administravimas 
100 - 200 

El. tvarkaraščių 

rengimas 

100-200 

 

Centro internetinės 

svetainės administravimas 

50 – 100 

(veiklai   

skiriamos val. ir 

apmokėjimas  atskiru 

direktoriaus įsakymu) 

Centro Facebook paskyros 

administravimas 

50 – 100 

(Veiklai   

skiriamos val. ir 

apmokėjimas  atskiru 

direktoriaus įsakymu) 

6.2.1. 
Bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų 

koordinavimas ir dalyvavimas jose; 

 Veiklai   

skiriamos val. ir 

apmokėjimas  atskiru 

direktoriaus įsakymu 

 

6.2.2. 

Ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų 

programų, dalyko kurso ar dalyko 

modulio programų rengimas; 

 



6.2.3. 

Projektų, skirtų mokyklos ugdymo 

turiniui kurti ir įgyvendinti, rengimas ir 

jų įgyvendinimas; 

 
10 

6.2.4. 

Dalyvavimas tarptautiniuose, 

nacionaliniuose ir / ar regioniniuose 

projektuose ir (ar) jų įgyvendinimas, 

dalyvavimas projektų paraiškų kūrimo 

grupėse. 

 Veiklai   

skiriamos val. ir 

apmokėjimas  atskiru 

direktoriaus įsakymu 

 

6.2.5. 

Informacinių komunikacijos 

technologijų taikymo ugdymo turinyje, 

skaitmeninio ugdymo turininio kūrimo 

veiklų koordinavimas; 

Nuotolinio mokymo 

turinio kūrimas 

30-60 

(priklausomai nuo 

mokomųjų dalykų 

/modulio kiekio ir 

apimties) 

6.2.6 
Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, 

ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra 

Ugdymo priemonių, 

metodinių, didaktinių 

sprendimų kūrimas, 

teminių stendų 

apipavidalinimas. 

30-40 

(priklausomai nuo 

patalpų; kabinetas – 

dirbtuvės) 

6.3. 
Konsultavimo ir patirties sklaidos 

veiklos; 
Mentorystė 

20-100 

(Veiklai   

skiriamos val. ir 

apmokėjimas  atskiru 

direktoriaus įsakymu) 

6.4. 

Vertinimo, ekspertavimo veiklos: 

6.4.1.Brandos egzaminų, pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimų, 

nacionalinių mokinių mokymosi 

pasiekimų patikrinimų ir kitų mokymosi 

pasiekimų patikrinimų vykdymas ir 

mokinių  rezultatų vertinimas 

 

Bandomųjų brandos 

egzaminų užduočių 

tikrinimas 

Priklausomai nuo 

mokomojo dalyko 

mokinių skaičiaus 20-

30 min. vienam 

mokiniui 

6.4.2. mokinių mokymosi pasiekimų 

patikrinimų užduočių rengimas; 

I kurso mokinių gebėjimų 

nustatymas (bendrojo 

ugdymo mokytojai) 

 

10 

 

 

6.5.1. 
Edukacinių renginių, konkursų, 

olimpiadų, išvykų organizavimas 
 10-20 

6.5.2. 

Mokinių konsultavimas jiems rengiantis 

olimpiadoms, konkursams, varžyboms ir 

pan. 

 5-10 

6.5.3. 
Profesinio informavimo veiklų 

vykdymas išorės paslaugų gavėjams  

Profesinio informavimo ir 

konsultavimo darbo 

grupės nariai 

20-200 

(priklausomai nuo 

funkcijų paskirstymo) 

6.6. 

Bendradarbiavimo su centro partneriais 

veiklos, apimančios bendrų projektų, 

renginių organizavimą ir jų 

įgyvendinimą centre ar už jos ribų 

 

50 
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