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„Tikrai palaikome socialinę partnerystę“, - sako ministrė Roma Žakaitienė

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė dalyvavo Lietuvos švietimo darbuotojų
profesinės sąjungos Vilniaus apskrities forume, vakar popietę įvykusiame Vilniaus mokytojų
namuose. Ministrė išklausė pasisakiusiųjų pranešimus, atsakė į auditorijos klausimus. „Man
kyla klausimas, ar šiandieninei švietimo situacijai betinka 2004-aisiais patvirtinta Nauja
mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programa, kurioje numatyta per keletą
metų palaipsniui, mokytojams vis sumokant už valandą papildomų darbų, įvesti etatinį
mokytojų darbo apmokėjimą. Matome, kad mokytojų algos kol kas kyla nepakankamai,
mokyklose ima stigti specialistų. Gal efektyviau būtų didinti tarifinį valandos įkainį?
Sieksime, kad minėta programa būtų peržiūrėta“, - sakė švietimo ir mokslo ministrė Roma
Žakaitienė.

Mokytojų atlyginimų kėlimą laikydama pagrindiniu prioritetu, Švietimo ir mokslo ministerija
šiuo metu derasi su Finansų ministerija, kad perskirstant metų biudžetą būtų numatyta nuo
rugsėjo pirmosios mokytojams vėl kelti algas didinant tarifinį įkainį.

Taip pat numatoma daugiau apmokamų valandų skirti klasių auklėtojams. Už vadovavimą
klasei būtų pridėtos dar dvi valandos (šiuo metu už vadovavimą klasei daugiausiai gali būti
skiriamos 3 apmokamos valandos).

Kadangi pastaruoju metu mokyklose padaugėjo smurto prieš vaikus ir prieš mokytojus atvejų,
švietimo ir mokslo ministrė R.Žakaitienė praėjusią savaitę kreipėsi į Vyriausybę su
konkrečiais siūlymais, kas darytina, kad smurto sumažėtų. Vyriausybė nutarė sudaryti darbo
grupę, kuri parengs smurto prevencijos priemonių planą ir teiks jį Strateginio planavimo
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komiteto posėdžiui. Darbo grupės nariai, atstovaujantys Švietimo ir mokslo, Socialinės
apsaugos ir darbo, Finansų, Vidaus reikalų, Teisingumo ministerijoms ir Lietuvos
savivaldybių asociacijai, teiks įstatymų pataisas, kad būtų sugriežtinta mokinių tėvų ir kitų
asmenų atsakomybė, taip pat siūlymus dėl papildomo finansavimo.

„Tikrai palaikome socialinę partnerystę, kartu su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine
sąjunga esame pasirašę jungtinės veiklos ketinimų protokolą, kuriame numatoma įgyvendinti
projektą „Socialinė partnerystė – demokratinio valdymo Lietuvos švietimo įstaigose ir
pilietinės visuomenės ugdymo garantas“ - sakė švietimo ir mokslo ministrė R.Žakaitienė.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos teigimu, kolektyvinės sutartys su mokyklų
vadovais yra pasirašytos tik 12 proc. mokyklų, kuriose yra pedagogų profesinės sąjungos. Ir
ministrės, ir profesinės sąjungos narių nuomone, tai tikrai labai mažai.

Per forumą buvo išsakyta priekaištų dėl nepakankamos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui
skirtų renginių kokybės. Forume dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius
Alvydas Puodžiukas patikino, kad lektoriai bus kruopščiai akredituojami ir pakvietė
mokytojus praktikus taip pat tapti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursų lektoriais.
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