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1. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo
(DAĮ 5 priedo 2, 3, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 40, 41, 44, 45, 48, 49 punktai)
1.1.  Koeficientai gali būti didinami 1-15 proc., bet  Detalizuoti koeficiento didinimo procentus
neapibrėžta tiksliau, kiek procentų didinama
arba nustatyti siauresnius jų intervalus
pagal kiekvieną kriterijų (teisės aktuose, o
pagal kiekvieną kriterijų
ne įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje)
 Atsižvelgiant į veikos sudėtingumo mastą,
kriterijai turi būti detalizuojami įstaigos darbo  Arba parengti bendrąsias koeficiento
apmokėjimo sistemoje, bet praktikoje to
didinimo dėl veiklos sudėtingumo taisykles
dažnai nėra
Atsižvelgiant į tai, tam tikroje ugdymo įstaigoje
tokius pačius kriterijus atitinkantiems mokytojams
koeficientai gali būti didinami skirtingai arba visai
nedidinami (kai veikla atitinka du ir daugiau
kriterijų)
1.2.  Neaiški nuostata dėl koeficiento didinimo iki  Nustatyti, kokiais atvejais didinamas
25 proc., kai tenkinami 2 ir daugiau kriterijų
koeficientas mokytojui, atitinkančiam du ir
(STT nuomone, dabar gali būti iš viso
daugiau kriterijų, ar visai nedidinamas arba
nedidinama)
nustatyti minimalų procentų dydį, kai
mokytojo veikla atitinka du ir daugiau
kriterijų
2. Dėl valandų skyrimo veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, pasiekimams vertinti ir vadovauti klasei
2.1.  Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo  Apsvarstyti galimybę nustatyti atvejus,
tvarkos 1 ir 2 prieduose detalizuojamas
kuriems esant gali būti didinamas
valandų skaičius, skirtas konkrečiai programai,
nustatytas valandų skaičius abiejuose
mokymo sričiai, dalykui, atsižvelgiant į
prieduose
mokinių skaičių klasėje (grupėje), tačiau
įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje gali
būti numatytas didesnis, nei šiuose prieduose
nurodytas, valandų, skiriamų ugdomajai veiklai
planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių
mokymosi pasiekimams vertinti ir vadovauti
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klasei (grupei), skaičius (procentais nuo
kontaktinių valandų), neviršijant mokyklai
skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir
suderinus su įstaigos darbo taryba ar profesine
sąjunga. Kyla klausimas, nuo kokių
priežasčių ar aplinkybių priklauso nustatytų
valandų didinimas.
Dėl valandų skyrimo veikloms mokyklos bendruomenei
(Galimos ydingos situacijos, kai vieniems mokytojams už tas pačias veiklas skiriamas mažesnis valandų skaičius, o kitiems – didesnis; vieniems skiriamas
už vieną papildomą veiklą didesnis valandų skaičius, o kitiems už kelias papildomas veiklas – mažesnis; kai apmokamos valandos už planuojamą laiką, o
ne faktiškai išdirbtą laiką)
 Nėra aišku, kas sudaro ar siūlo konkretų veiklų  Nustatyti detalesnę mokytojų veiklų
mokyklos bendruomenei sąrašą
mokyklos
bendruomenei
apmokėjimo
tvarką
 Kiekvienai iš detalizuojamų papildomų veiklų  Nustatyti konkrečiai veiklai maksimalų
nėra nustatytas galimas maksimalus skiriamų
galimą valandų skaičių
valandų skaičius1
 Neaišku, kaip vykdoma planuojamo skirti  Nustatyti faktinio papildomai veiklai
pasirinktai veiklai ir faktiškai išdirbto laiko
išdirbto laiko kontrolės mechanizmą
kontrolė (nėra aiškaus faktinio papildomai
veiklai išdirbto laiko kontrolės mechanizmo)
 Mokytojų, kurie vykdo papildomas veiklas, ir  Apsvarstyti galimybę viešinti ugdymo
jų vykdomų veiklų sąrašas nėra viešinamas
įstaigoje ar e. dienyne mokytojų, kurie
ugdymo įstaigoje ar e. dienyne
vykdo papildomas veiklas mokyklos
bendruomenei, ir jų vykdomų papildomų
veiklų sąrašą

Mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei aprašo 6 punktas.

