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Vadovaudamasi 2021 m. birZelio 29 d. Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq

istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uZ darb1 istatymo Nr. XIII-198 7, 8,

14 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo istatymu Nr. XIV-447:
l. Pakeidiu Kauno ,,Rytooo pradines mokyklos darbo apmokejimo sistemos apra5o,

patvirtinto Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos direktoriaus 2021m. sausio 4 d. isakymu Nr. V-2
,,Del darbo apmokejimo sistemos apraSo tvirtinimo",2 pried1 ir ji i5destau taip:

,,Kauno ,Ryto" pradines mokyklos
darbo apmokejimo sistemos apraSo
2 priedas

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTV PAREIGINES ALGOS PASTOVIOJI DALIS

LOGOPEDO, SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGINES
ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

l. Logopedo, specialiojo pedagogo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
als IS

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koefi cientai
pedagosinio darbo staZas (metais)

iki2
nuo

daugiau
kaip 2 iki

5

nuo
daugiau
kaip 5
iki 10

nuo
daugiau
kaip 10

iki ls

nuo
daugiau
kaip 15

iki 20

nuo
daugiau
kaip 20
iki2s

daugiau
kaip25

Nesuteiktos kvalifi kacines kategorij os

Specialusis pedagogas,
losopedas.

6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42

Suteiktos kvalifikacines kategorij os

Specialusis pedagogas,
logopedas,

7,43 7,44 7,45 7,49 7,57 7,54 7,59

Vyresnysis specialusis
pedagogas, vyresnysis
losooedas.

7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05

Specialusis pedagogas
metodininkas,
logopedas
metodininkas,

8,12 8,27 8,53 8,57 8,62

Darbo apmokejimo sistemos 2 priedo pakeitimas



Specialusis pedagogas
ekspertas,
logopedas ekspertas,

9,24 9,39 9,63 9,67 9,7r

2. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo specialiesiems
pedagogams ir logopedams:

2.1. didinami 1-15 procentq, nevir5ijant mokyklos darbo uZmokesdiui skirtq le5q, dirbant su

vienu ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytq sutrikimq turindiq dideliq ar labai dideliq specialiqjq
ugdymosi poreikiq;

2.2. gali bflti didinami iki 20 procentq, neviriijant mokyklos darbo uZmokesdiui skirtq le5q:

2.2.1. uZ svarbiq mokyklos strateginio, veiklos ir ugdymo plano veiklq igyvendinim4;
2.2.2. uZ Salies arba tarptautiniq projektq rengim4, koordinavim4 ir igyvendinim4;
2.2.3. uZ darb4, esant nukrypimrl nuo normaliq darbo s4lygq (pvz. darb4 karantino ar

ekstremaliosios situacij os laikotarpiu ir kt.) ;

2.2.4. uZ ugdymo proceso organizavim4 nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo b[du;
2.5. jei logopedas, specialusis pedagogas dirba su didesniu mokiniq skaidiumi, nei priklauso

vienai pareigybei.
3. Jeigu specialiojo pedagogo, logopedo veikla atitinka du ir daugiau Sio priedo 2 punkte

nustatytq kriterijq, jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas.ne daugiau kaip
25 procentais.

4. Specialiqjq pedagogq, logopedq, dirbandiq mokykloje, su mokyklinio amZiaus vaikais,
darbo laikas per savaitg -28valandos, i5 jq 18valandq skiriama tiesioginiam darbui su vaikais,
mokiniais (vaikq, mokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti, specialiosioms pratyboms
vesti), l0 valandq - netiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms
pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese

dalyvaujandiais asmenimis, vaikq, mokiniq tevais (globejais, r0pintojais) ugdymo ir (ar) Svietimo
pagalbos klausimais ir kita).

PSICHOLOGO, SOCIALINIO PEDAGOGO
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

5. Psichologo ir socialinio pedagogo pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai:
niais d

Kvalifikacine
kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo staZas (metais)

iki2
nuo

daugiau
kaip2
iki s

nuo
daugiau

kaip 5 iki
10

nuo
daugiau
kaip 10

iki 15

nuo
daugiau
kaip l5
iki 20

nuo
daugiau
kaip20
iki2s

daugiau
kaip25

Nesuteiktos kvalifikacines kategorijos

Socialinis pedagogas 6,91 6,94 7,0 7,r3 7,35 7,38 7,42

Suteiktos kvalifikacines kategorij os

Socialinis pedagogas,
ketvirtos kategorijos
osicholosas

7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59

Vyresnysis socialinis
pedagogas,
tredios kategorijos
osicholoeas

7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05



Metodininkas,
socialinis pedagogas
metodininkas,
antros kategorijos
osicholosas

8,12 8,27 8,53 8,57 8,62

Socialinis pedagogas
ekspertas,
pirmos kategorijos
psicholoeas

9,24 9,39 9,63 9,67 9,7r

6. Pareigines algos pastoviosios dalies koeficientai del veiklos sudetingumo socialiniams
pedagogams ir psichologams:

6.1. didinami 1-15 procentq, nevir3ijant mokyklos darbo uZmokesdiui skirttl le5q, dirbant su
vienu ir daugiau mokiniq, del igimtq ar igytrt sutrikimq turindiq dideliq ar labai dideliq specialiqjq
ugdymosi poreikiq;

6.2. gali b[ti didinami iki 20 procentq, nevir5ijant mokyklos darbo uZmokesdiui skirtq le5q:

6.2.1. uZ svarbiq mokyklos strateginio, veiklos ir ugdymo plano veiklq igyvendinimq;
6.2.2. uZ Salies arba tarptautiniq projektq rengim4, koordinavim4 ir igyvendinimq;
6.2.3. vZ darb4, esant nukrypimq nuo normaliq darbo s4lygq (pvz.-darb4 karantino ar

ekstremaliosios situacij o s laikotarpiu ir kt. ) ;
6.2.4. uZ ugdymo proceso organizavim4 nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo b[du;
6.2.5. jei socialinis pedagogas, psichologas dirba su didesniu mokiniq skaidiumi, nei

priklauso vienai pareigybei.
. 7. Jeigu socialinio pedagogo, psichologo veikla atitinka du ir daugiau Sio priedo 2 punkte

nustatytq kriterijq, jq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip
25 procentais.

8. Mokyklose dirbandiq psichologq ir socialiniq pedagogq darbo laikas per savaitg yra 36
valandos. Ne daugiau kaip 60 procentq Siq darbuotojq darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su

Svietimo pagalbos gavejais (vaikq, mokiniq Svietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi
poreikiams ivertinti, konsultuoti Svietimo pagalbos gavejus (vaikus, mokinius, jq tevus (globejus,
r0pintojus), taip pat Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 23t straipsnio 4 dalyje nustatytais
atvejais - mokytojus ir kitus Svietimo istaigos darbuotojus), vesti jiems uZsiemimus), o kita jq darbo
laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su Svietimo pagalbos gavejais (veikloms planuoti ir joms
pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikq, mokiniq tevais (globejais,
rupintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) Svietimo pagalbos klausimais ir kita). "

2. P a v e d u mokyklos ra5tvedei Audronei Romeikienei iSsiqsti 5i isakym4 el. pa5tu
mokyklos Svietimo pagalbos specialistams susipaZinti.

3. Sis isakymas isigalioja 2021m. rugsejp I d.

Direktore

SUSIPAZINAU IR SUTINKU:

'fuAn"whAudrone Romeikiehe
ffr&l - N -e{

Irena Lodiene


