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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“
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PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ (toliau – lopšelis-darželis) netiesioginio

darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja

lopšelio-darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojų, socialinio, specialiojo

pedagogo, logopedo (toliau-mokytojų) netiesioginio darbo su vaikais konkrečius darbus ir jų

organizavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198

(galiojančia suvestinės redakcija), lopšelio-darželio nuostatais, patvirtintais Marijampolės

savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-166, lopšelio-darželio vidaus tvarkos

taisyklėmis ir kitais vidaus dokumentais.

3. Tvarkos aprašas parengtas siekiant užtikrinti darbuotojų atsakomybę, darbo kokybę.

II SKYRIUS

VALANDŲ, SKIRTŲ NETIESIOGINIAIM DARBUI SU VAIKAIS,

PANAUDOJIMAS

4. Netiesioginio darbo su vaikais valandos naudojamas metodinei veiklai:

4.1. pasiruošimui ugdomajai veiklai;

4.2. elektroninio dienyno pildymui;

4.3. ugdomosios veiklos planavimui ir kitos dokumentacijos tvarkymui;

4.4. planų ir programų rengimui;

4.5. projektų rengimui ir dalyvavimui projektinėje veikloje;

4.6. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimui;

4.7. pasirengimui atvirai veiklai ir gerosios patirties sklaidai;

4.8. turizmo renginių ir išvykų organizavimui;

4.9. informacinių leidinių, publikacijų, pranešimų rengimui;

4.10. informacinių stendų tvarkymui;

4.11. edukacinių-kultūrinių renginių, švenčių, pramogų pasirengimui, organizavimui ir

dalyvavimui juose;

4.12. profesiniam tobulėjimui;

4.13. tėvų (globėjų) informavimui ir konsultavimui;

4.14. mokytojų konsultavimui ir pagalba mokytojui darbui su SUP vaikais;

4.15. tiriamosios analitinės veiklos organizavimui ir vykdymui;

4.16. dokumentacijos tvarkymui, rengiantis atestacijai;

4.17. ugdymo priemonėms gaminimui ir atnaujinimui;

4.18. savišvietai ir veiklos savianalizei, įsivertinimui;

4.19. kita neįvardinta metodinė veikla.

5. Netiesioginio darbo su mokiniais laikas naudojamas visuomeninei veiklai:
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5.1. darbui lopšelio-darželio savivaldoje;

5.2. dalyvavimui tarybų, komisijų, trumpalaikių ir ilgalaikių darbo grupių veikloje;

5.3. dalyvavimui lopšelio-darželio veiklos kokybei įsivertinime;

5.4. bendradarbiavimui su lopšelio-darželio socialiniais partneriais;

5.5. renginių bendruomenei organizavimui ir dalyvavimui jose;

5.6. kiti lopšelio-darželio bendruomenei svarbūs darbai.

III SKYRIUS

VALANDŲ, SKIRTŲ NETIESIOGINIAM DARBUI SU VAIKAIS,

SUTEIKIMAS IR ATSISKAITOMYBĖ

6. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams skiriamos 36

valandos per savaitę, iš jų 32 valandos tiesioginiam darbui su vaikais, 4 valandos- netiesioginiam

darbui su vaikais;

6.1. Netiesioginio darbo su vaikais laikas, naudojamas metodinei veiklai:

6.1.1. pasirengti ugdomajai veiklai;

6.1.2. ugdomajai veiklai planuoti ir kitai dokumentacijai tvarkyti;

6.1.3. programoms, projektams rengti ir dalyvauti projektinėje veikloje;

6.1.4. vaikų pasiekimams vertinti ir analizuoti;

6.1.5. individualioms, pritaikytoms programoms rengti;

6.1.6. pasirengimui atviroms veikloms ir gerosios patirties sklaidai bei apibendrinimui;

6.1.7. turizmo renginiams, išvykoms organizuoti;

6.1.8. informaciniams leidiniams, publikacijoms, pranešimams, rekomendacijoms rengti;

6.1.9. darbui kūrybinėse grupėse;

6.1.10. kvalifikacijos tobulinimo seminarų, konferencijų medžiagai tvarkyti;

6.1.11. ugdymo(si) priemonėms gaminti, įsigyti, atnaujinti.

6.2. darbui įstaigos savivaldoje;

6.2.1. dalyvauti tarybų, komisijų, trumpalaikių ir ilgalaikių darbo grupių veikloje;

6.2.2. lopšelio-darželio veiklos kokybei įsivertinti.

7. Specialiajam pedagogui, logopedui, dirbančiam su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

vaikais, skiriamos 34 valandos per savaitę, iš jų 22 valandos-tiesioginiam darbui su vaikais, 12

valandų-netiesioginiam darbui su vaikais.

7.1. Netiesioginio darbo su vaikais laikas, naudojamas metodinei veiklai:

7.1.1. darbams planuoti;

7.1.2. individualioms ir po grupinėms pratyboms planuoti;

7.1.3. darbui Vaiko gerovės komisijoje;

7.1.4. metodinei pagalbai pedagogams, tėvams teikti ir konsultuoti specialiųjų ugdymosi

poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais;

7.1.5. kitai veiklai, nurodytai 6.1. ir 6.2. punktuose.

8.Meninio ugdymo mokytojui, dirbančiam su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

vaikais, darbo laikas yra 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 4

valandos-netiesioginiam darbui.

8.1. Netiesioginio darbo su vaikais panaudojimas:

8.1.1. muzikinio ugdymo veiklai planuoti;

8.1.2. pasirengti muzikinio ugdymo veikloms;

8.1.3. renginiams pasirengti, organizuoti;

8.1.4. metodinei pagalbai pedagogams, tėvams teikti ir konsultuoti muzikinio vaikų ugdymo

klausimais;

8.1.5. kitai veiklai, nurodytai 6.1. ir 6.2. punktuose.
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9. Socialiniam pedagogui, psichologui dirbančiam lopšelyje-darželyje darbo laikas yra 36 

valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos 

gavėjais (vaikų švietimo pagalbos ir/ar specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti, 

užsiėmimas vesti, o kita dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais 

(veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su pedagogais, vaikų 

tėvais, kitais asmenimis ugdymo ir švietimo pagalbos klausimais.

10. Netiesioginio darbo su mokiniais valandos mokytojui skiriamos kiekvieną savaitę ir

įskaičiuojamos į bendrą darbo apskaitos laiką.

11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo netiesioginio darbo su vaikais

valandos nurodomos mėnesiniame darbo grafike. Logopedo, meninio ugdymo mokytojo ir

specialiojo pedagogo metodinės valandos fiksuotos metų darbo grafike.

12. Netiesioginio darbo su vaikais valandas mokytojas gali dirbti lopšelyje-darželyje

arba jo pasirinktoje ir ne įstaigoje esančioje vietoje.

13. Lopšelio-darželio administracija gali paprašyti ataskaitos už netiesioginio darbo su 

mokiniais valandų panaudojimą .

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Netiesioginio darbo su vaikais tvarka aptariama Metodinės grupės susirinkime ir Mokytojų

tarybos posėdyje. 

15. Netiesioginio darbo su mokiniais valandų panaudojimo tvarkos vykdymą kontroliuoja

lopšelio-darželio direktorius.

16. Aprašas skelbiamas viešai lopšelio-darželio interneto svetainėje adresu

www.zelmeneliaild.lt

___________
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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“

NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ (NEKONTAKTINIŲ VALANDŲ)

PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2022 m. spalio 7 d. Nr. V-   (1.5.E)

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198 (galiojančia suvestinės

redakcija), lopšelio-darželio nuostatais, patvirtintais Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m.

gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-166, lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais vidaus

dokumentais

1 . T v i r t i n u Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ netiesioginio darbo su

vaikais valandų (nekontaktinių valandų) panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k e l b i u negaliojančiu 2020 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-62 „Dėl

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ netiesioginio darbo su vaikais valandų

panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo:.

Direktorė Rita Maksimavičienė

Rasa Papartienė, 8 343 52575
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