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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
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4' Sis tvarkos apraSas parengtas siekiant uZtikinti darbuotojq atsakomybg ir darbokokybg, teisingai panaudojant nekontaktines valandas.
5. Pagrindines Apra5e naudojamos s4vokos:
5' 1' darbo krtivis - numatytas pedagogq darbo valandq skaidius pagal tarifikacij4;
5'2' darbo grafikas - ZiniaraStis, kuriame fiksuojamas tiesioginis ir nitiesioginis iarbas

su vaikais;
5.3. kontaktin6s valandos - laikas, per kuri tiesiogiai dirbama su vaikais;
5.4. nekontaktinEs valandos - laikas, skirtas pasiruoSimui darbui, bendravimui suugdytiniq tevais (globejais), dokumentq pildymui, aplinkq kuiimui, seminary, mokymq lankymui,

veiklq stebejimui;
5'5' metodinis darbas - pedagogq parengta medZiaga. kurioje perteikiama ugdymopatirtis, rekomenduojama medZiaga mokymui ii motymuisi ir lurios pugutuu o.guriruJlurrra,

ugdymo procesas;

5.6. organtzacin6 veikla - organizacine veikla lstaigoje. Siai veiklai gali buti priskirta
veikla, susijusi su paslaugomis lopSelio-darZelio ,,Linelis" bendruomenei ir visuomenei.

6. siuo tvarkos up.us, vadovaujasi visi istaigos pedagogai.

II SKYRIUS
NEKONTAKTINIU VALANDV ORGANIZAVIMAS

7. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojams numatyta 36 val. per savaitg
d*!9 kruvis, i5 jq 32 kontaktines valandos su vaikais ir 4 - nekontaktines valanios. Tai atsiindi darbo
grafikuose.

8. Meninio ugdymo mokytojui numatytas 28 val. per savaitg darbo kruvis, iS jq 24 val.
skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 4 val. - metodinei veiklai. Tai atspindi darbo grufikuorr.

9. Logopedui - 34 val. per savaitg darbo krtivis, i5 j\ 22 'nul. .kiriu-os tiesioginiam
darbui su specialiqjq poreikiq vaikais, 12 val. - netiesioginiam darbui (l etatui). Tai atspindi-a*bo
grafikuose.

10. Darbo grafikus sudaro Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis" direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, suderinama su Darbo taryba.



I 1. Sudarytus darbo grafikus tvirtina Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis,, direktorius.

III SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS NEKONTAKTINIU VALANDU METU

12' Ikimokykliniq ir priesmokykliniq ugdymo mokytojq nekontaktinio darbo valandos
skiriamos:

I 2. 1. pasirengti ugdomajai veiklai;
12.2. ugdomajai veiklai planuoti ir kitai dokumentacijai tvarkyti;
12.3. ptogrzunoms, projektams rengti ir dalyvauti projektineje veikloje;
12.4. vaikq pasiekimams vertinti ir analizuoti;
12.5 . dalyvauti rengiant individualias programas;
12.6. pasirengimui gerosios patirties sklaidai ir apibendrinimui;
12.7 . turizmo renginiams, i5vykoms organizuoti;
12.8. lop5elio-darZelio informaciniams leidiniams,

prane5imams ir rekomendacij oms rengti;
12.9- grupes ir lopSelio-darZelio informaciniams stendams tvarkyi, parodoms

organizuoti;

juose;
12.10. edukaciniams - kulturiniams renginiams pasire gti, organizuoti ir dalyvauti

12.Il. darbui kurybinese grupese;
12.12. kvalifikacijos tobulinimo seminarq, konferencijq medZiagai tvarkyti;
12.13. tevams (globejams) konsultuoti ir pagalbai ugdymo klausimais teitcti;
12.14. tiriamajai analitinei veiklai organizuoti ir vykdyti;
12.15. dokumentacijai tvarkyti, rengiantis atestuotis ar esant deleguotam vertinti

atestuoj am4i i kitoj e istaigoj e;
12.16. ugdymo priemonems gaminti ir atnaujinti;
12.17 . savi5vietai ir veiklos savianalizei, isivertinimui.
13. Nekontaktinio darbo valandos naudojamos kitai visuomeninei veiklai:
13. 1. darbui istaigos savivaldoje;
13.2. dalyvavimas tarybq, komisijq, trumpalaikiq ir ilgalaikiq grupiq veikloje;
1 3.3. lopSelio-darZelio veiklos kokybei isivertinti.
14. Meninio ugdymo mokytojo metodiniq valandq panaudojimas:
14.1. muzikinio ugdymo veiklai planuoti;
1 4.2. pasirengimui muzikiniam ugdymui;
14.3. lopSelio-darZelio, miesto renginiams pasirengti, organizuoti, dalyvauti;
14.4. pagalbai ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojams rengiant ugdymo

metinius ir savaitinius veiklos planus;
14.5. metodinei pagalbai pedagogams, tdvams (globejams) teikti ir konsultuoti

muzikinio vaikq ugdymo klausimais ir kt. veiklai.
15. Logopedo netiesioginio darbo valandq panaudojimas:
15.1. kasdieninei veiklai ir darbams planuoti;
15.2. individualioms ir grupinems programoms rengti;
15.3. darbui lopSelio-darZelio vaiko geroves komisijoje (VGK);
15.4. metodinei pagalbai pedagogams, tdvams (globejams) teikti ir konsultuoti

specialiqjq poreikiq turindiq vaikq ugdymo klausimais;
15.5. pagalbai ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo mokytojams rengiant ugdymo

metinius ir savaitinius veiklos planus ir kitai veiklai.
16. Pedagogq nekontaktine veikla gali b[ti vykdoma ir uZ istaigos ribq: i5ejimas i

metodini rengini, seminar4, bibliotekoje ieSkotis reikiamos medZiagos, organizuoti parodas ar kelti
savo kvalifikacij4 kitokiais bfidais.

17. Dalyvavimas mokytojq metodines grupes posedZiuose (vien4 kart4 per menesi) yra
privalomas, i5skyrus nedarbingumo ir atostogq atvejais.



IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Direktoriaus isakymu skiriant pavaduoti q darbuotojq del ligos,
atostogq, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotes laiko trukstant trainnioq
darbuotojq,leidZiamadirbti daugiau nei 36 valandas per sav aikomas virSvalandiniu.

19. Nekontaktiniq valandq metu mokytojai gali dirbti istaigoje, o dirbant uZ istaigosribq privalo biiti pasiekiami telefonu ir esant poreikiui Iirtuigq atvyktipei:b min.
20. Visi mokytojai privalo buti pasiraSg direktoiiaus patvirtint4 prasym4 apie galimybg

nekontaktiniq valandq metu dirbti uZ istaigosribq.
21. Neatvykimas i darb4 pagal nustatyt4 grafrk4 arba savavaliskas darbo grafiko

pakeitimas be administracijos leidimo, yra liikomas darbo-drausmds paZeidimu.
22' Pedagogq nekontaktiniq valandq atlikimo prieZitir4 vykdo direktoriaus

pavaduotojas ugdymui.
23. UZ fio tvarkos apra5o igyvendinim4 ir pedagogq nekontaktiniq valandq

panaudoj im o or ganizavim4 atsako i stai go s direktorius


