TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TELŠIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-100
Telšiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Telšių rajono švietimo įstaigų etatų normatyvus (pridedama):
1.1. Telšių rajono švietimo įstaigų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti etatų
normatyvus (1 priedas);
1.2. Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų etatų
normatyvus (2 priedas);
1.3. Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams, etatų normatyvus (3 priedas);
1.4. Telšių rajono formalųjį švietimą papildančių mokyklų etatų normatyvus (4 priedas);
1.5. Telšių rajono mokyklos-daugiafunkcio centro etatų normatyvus (5 priedas).
2. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d.
sprendimą Nr. T1-281 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų
patvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.
3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.
Savivaldybės meras
Kuizinas

Petras

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-100
1 priedas
TELŠIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI IR
VALDYTI ETATŲ NORMATYVAI
1. Mokyklose, teikiančiose ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą ir bendrojo ugdymo
mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdymo procesui organizuoti ir
valdyti pareigybių ir etatų skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių įstaigoje einamųjų metų
rugsėjo 1 d. (formalųjį švietimą papildančių mokyklų – spalio 1 d.):
Pareigybės
pavadinimas
Direktorius
Pavaduotojas
ugdymui
Skyriaus

Etatų skaičius, priklausantis nuo mokinių skaičiaus
Iki 100
101–120
121–200
201–500
mokinių
0,5-0,75
1
1
1
Iki 0,25*
Iki 0,5
0,5-1,5

501 ir daugiau
1
1,5-2

0,25-0,75 etato gali būti steigiama mokyklose, kuriose veikia ikimokyklinio /

vedėjas
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo grupės, Jaunimo skyrius.
* išskyrus formalųjį švietimą papildančias mokyklas.
PASTABOS
1. Etatų skaičius, išskyrus formalųjį švietimą papildančias mokyklas, priklauso nuo bendros
savivaldybei gautos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti specialios tikslinės dotacijos mokymo
lėšų sumos (toliau – Mokymo lėšos), įstaigos struktūros (skyriuje turimo komplektų skaičiaus) ir
atsižvelgiant į įstaigoje planuojamus struktūrinius pokyčius. Trūkstant lėšų, trūkumas
finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Formalųjį švietimą papildančių mokyklų etatai
finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2. Esant finansinių galimybių biudžetiniams metams gimnazijose gali būti steigiama neformaliojo
ugdymo organizatoriaus pareigybė – 0,5 etato.
3. Mokykloje (mokykloje-daugiafunkciame centre), turinčioje iki 100 vaikų, gali būti steigiamas 1
direktoriaus etatas, finansuojant jį ne mažiau kaip 20 val. per savaitę iš Mokymo lėšų, o likusi dalis
finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.
4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui etatai finansuojami ne
mažiau kaip 20 val. per savaitę iš Mokymo lėšų, o likusi dalis finansuojama iš savivaldybės
biudžeto lėšų, išskyrus atvejus, kai įstaigoje, turinčioje iki 200 vaikų, yra steigiamas iki 0,5 etato
direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatas, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
5. Mokykloje, skirtoje mokiniams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ugdymo procesui organizuoti ir
valdyti skiriami ne mažiau kaip 2 etatai.
6. Mokykloje, turinčioje daugiau nei 600 vaikų, esant finansinių galimybių, gali būti papildomai
skiriama iki 0,5 pavaduotojo ugdymui etato, finansuojant jį iš Mokymo lėšų.
7. Kiekvienai švietimo įstaigai etatai ugdymo procesui organizuoti ir valdyti tvirtinami Telšių
rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nustatant įstaigos didžiausią leistiną etatų skaičių.
8. Įstaigos vadovui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, priedų bei priemokų dydį prie
pareiginės algos pastoviosios dalies nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar
jos įgaliotas asmuo.
____________________________________

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-100
4 priedas
TELŠIŲ RAJONO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIŲ MOKYKLŲ ETATŲ
NORMATYVAI
Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų:
Etatų skaičius, priklausantis nuo
mokinių skaičiaus
Pareigybės pavadinimas
iki 100 101–250 251–500 501 ir
daugiau
Direktoriaus
0,5
1
pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems
klausimams
Ūkvedys
0,5
1
Raštinės administratorius 0,25
0,5
1
1
Sekretorius
0,25
0,5
1
1
Bibliotekininkas

0,25

0,5

1

1

Pastabos
Mokyklos vadovas sprendžia,
kokio lygio pareigybę pasirinkti
pagal reikalingą kompetencijų
lygį.
Mokyklos vadovas sprendžia,
kokio lygio pareigybę pasirinkti
pagal reikalingą kompetencijų
lygį.

Muzikos instrumentų
derintojas
Budėtojas
Darbininkas
Sargas
Valytojas

Kiemsargis

Koncertmeisteris /
akompaniatorius
Mokytojas

Muzikos mokykloms:
0,5 etato – turinčioms 10–20 klavišinių muzikos instrumentų;
1 etatas – turinčioms 21 ir daugiau klavišinių muzikos instrumentų.
1
1
0,25
0,5
0,5
0,5
Jeigu mokykloje nėra įrengtos apsaugos sistemos (išskyrus vietinio
stebėjimo lauko kameras), nustatomi 3 sargų etatai.
Mokyklos valytojų skaičius nustatomas pagal valomą plotą: esant 700
m2 valomam grindų, palangių, laiptinių ir ne mažiau kaip 100 m2 baldų
paviršių bei langų stiklų plotui, nustatomas 1 etatas, bet ne mažiau kaip
0,5 etato mokyklai.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Etatai nustatomi pagal valomojo ploto vidurkį, bet ne mažiau kaip 0,5
etato mokyklai:
1. Valomų šaligatvių, aikštelių vasaros norma – 5800 m2, žiemos norma
– 2700 m2.
2. Valomos žaliosios zonos vasaros norma – 11000 m2, žiemos norma –
44000 m2.
Vasaros laikotarpis – nuo balandžio 15 d. iki spalio 31 d., žiemos
laikotarpis – nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 14 d. Į valomąjį plotą
įskaičiuojamas gatvių, takelių, sporto aikštelių ir kitas nuolat valomas
plotas.
Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu.
Koncertmeisteriams / akompaniatoriams, dirbantiems mokykloje, 24
valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2
valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti
pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai).
Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, pareigybių
skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytais
kriterijais.

PASTABOS:
1. Mokytojo pareigybė gali būti finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir iš specialiosios tikslinės
dotacijos mokymo lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančioms ugdymo programoms finansuoti.
2. Pareigybių skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių spalio 1 d.
3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais ir
neviršydamas mokos fondo, nustato įstaigos vadovas.
4. Kiekvienai švietimo įstaigai didžiausią leistiną etatų skaičių tvirtina Telšių rajono savivaldybės
taryba.
5. Vadovai, neviršydami mokos fondo ir didžiausio leistino etatų skaičiaus, Biudžetinių įstaigų
darbuotojų pareigybių sąraše nurodytų pareigybių pavadinimus gali keisti, suderinę su Telšių
rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju ir Telšių rajono
savivaldybės administracijos direktoriumi.

