
PATVIRTINTA
io ,,Saltinelis"
2's-

KAUNO VALDORFO DARZELIS ,,slt UNd
NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDV PANAUDOJIMO

TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pedagogq netiesioginio darbo su vaikais (nekontaktiniq) valandq panaudojimo

tvarkos apra5as (toliau - tvarkos apra5as) nustato pedagogq nekontaktiniq valandq panaudojim4

Kauno Valdorfo darZelyje,,Saltinelis".
Z. Sis tvarkos apraSas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro isakymu ,,Del Svietimo istaigq darbuotojq ir kitq istaigq pedagoginiq darbuotojq darbo

apmokejimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (2013-72-19 isakymas Nr. Y-1254).

3. Pedagogq nekontaktiniq valandq panaudojim4 reglamentuoja LR Vyriausybes
x.

nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijos isakymai, darbo tvarkos taisykles, moksleivio krepSelio

skaidiavimo metodika, darbo grafikai ir kiti teisiniai dokumentai.

+. Sis tvarkos apra5as parengtas siekiant uZtikrinti darbuotojq atsakomybg ir darbo

kokybg teisingai panaudoj ant nekontaktines valandas.

5. Pagrindines Apra5e naudojamos sqvokos:

5.1. darbo kriivis - numatytas pedagogq darbo valandq skaidius pagal tarifikacij4;
5.2. darbo grafikas - Ziniara5tis, kuriame fiksuojamas tiesioginis ir netiesioginis darbas su vaikais;

5.3. kontaktinds valandos - laikas, per kuri tiesiogiai dirbama su vaikais;

5.4. nekontaktin6s valandos - laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais (pasirengimui darbui,

metodinei veiklai planuoti, savi5vietai, ikimokyklinio ugdymo programai kurti, darbui su tevais ir
kitai pana5iai veiklai);
5.5. metodinis darbas - pedagogq parengta medLiaga, kurioje perteikiama ugdymo patirtis,

rekomenduojama medZiaga mokymui ir mokymuisi ir kurios pagalba organizuojamas ugdymo
procesas;

5.6. organizacin6 veikla - organizacine veikla istaigoje. Siai veiklai gali bUti priskirta veikla, susijusi

su paslaugomis Kauno Valdorfo darZeliui ,,Saltinelis", Kauno paramos Valdorfo pedagogikai

bendrij ai,,S altindlis".
6. Siuo tvarkos apraSu vadovaujasi visi istaigos pedagogai.

II. DARBO ORGANIZAVIMAS NEKONTAKTINIU VALANDU METU

7. Ikimokyklinio ugdymo/prie5mokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniam
pedagogui (1 et.) numatytas 36 val. per savaitg darbo kruvis, i5 jq 33 valandos skiriamos tiesiogiai



dirbti su vaikais ir 3 valandos netiesiogiai dirbti su vaikais (metodinei veiklai). Tai atsispindi darbo
grafikuose.

7.1. Netiesioginio darbo su vaikais laikas, naudojamas metodinei veiklai:
7 .1.1. pasirengti ugdomajai veiklai;
7.1.2. ugdomajai veiklai planuoti ir kitai dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti;
7.1.3. vaikq pasiekimams vertinti ir analizuoti;
7.1.4. bendradarbiauti su mokytojais, Svietimo pagalbos specialistais, tevais (globejais, r[pintojais)
ugdymo klausimais, dalyvauti rengiant individualias programas;

7.1.5. tevams (globejams) konsultuoti ir pagalbai ugd)rmo klausimais teikti;
7.1.6. ugdymo priemonems gaminti ir atnaujinti;
7 .1 .7 . turizmo renginiams, iSvykoms organizuoti;
7.T.8. programoms, projektams rengti ir dalyvauti projektq veikloje;
tiriamajai analitinei veiklai organizuoti ir vykdyti;
saviSvietai ir veiklos savianalizei, isivertinimui ir kt.;
7.2. Netiesioginio darbo su vaikais laikas, naudojamas kitai visuomeninei veiklai:
7.2.1. dirbti ivairiose istaigos savivaldos institucijose, komisijose, uZsiimti organizaciniu darbu;

7.2,2. dirbti Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos ,,Saltinelis" bendruomenes darbo grupese;

7 .2.3. darilelio veiklos kokybei isivertinti;
7.2.4. darZelio informaciniams leidiniams, publikacijoms, prane5imams ir rekomendacijoms rengti;

8. Muzikos mokytojams, neformalaus ugdymo mokytojams (daile, kUno kultUra) (1 et.)

numatytas 26 val. per savaitg darbo kruvis, 13 j+za kontaktines valandos ir 2 nekontaktines valandos.

Tai atsispindi darbo grafikuose.

8.1. Netiesioginio darbo su vaikais laiko panaudojimas:

8.1.1. muzikinio ir neformalaus ugdymo veiklai planuoti, dokumentacijai tvarkyi;
8.1.2. veiklos, renginiq, Svendiq, rytmediq pasirengimui, sales puo5imui, apipavidalinimui;
8.1.3. istaigos, miesto renginiq pasirengimui, organizavimui, dalyvavimui;
8.l.4.metodinespagalbos pedagogams, tdvams (globejams)teikimui ir konsultavimuimuzikinio,
meninio, vaikq sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo ugdymo klausimais;
8.1.7. priemoniq, muzikinei, meninei, sportinei ir sveikatos stiprinimo veiklai, gamybai, atnaujinimui
ir isigijimui;
8.1.8. kitai metodinei veiklai, nurodytai Sios tvarkos apraSo 7 .1. ir 7.2. punktuose ir kt.

9. Logopedams, spec. pedagogams (1 et.) - 27 val. per savaitg darbo kruvis, i3 i+ 22

kontaktines valandos ir 5 nekontaktines valandos. Tai atsispindi darbo grafikuose.

9.1. Netiesioginio darbo su vaikais laiko panaudojimas:

9. 1. 1. veiklai planuoti;

9.1.2. individualioms programoms, specialiqjq pratybq programoms rengti ir pasirengti jas vesti;
9.1.3. pagalbai aukletojams, prie5mokyklinio ugdymo pedagogams rengiant ugdymo programas;

9.1.4. metodinei pagalbai pedagogams, tevams (globejams) teikti ir konsultuoti specialiqjq poreikiq
turindiq vaikq ugdymo klausimais;
9.1.5. darbui darZelio vaiko geroves komisijoje;
9.1.6. kitai metodinei veiklai, nurodytai Sios tvarkos apra5o 7 .T . ir 7.2. punktuose ir kt.

10. Metodine veikla gali blti vykdoma ir uZ istaigos ribq: i5ejimas i metodini rengini,
seminar4, bibliotekoje ieSkotis reikiamos medZiagos ar kelti savo kvalifikacijq kitokiais btdais.

11. Netiesioginio darbo su vaikais laikas Sio tvarkos apra5o 7,8,9 punktuose

apskaidiuotas dirbant 1 etatu. Jei pedagogas dirba daugiau negu 1 etatu ar ne vis4 darbo kmvi, tai
nekontaktines valandos apskaidiuojamos proporcingai.



III. NEKONTAKTINIO DARBO LAIKO SUTEIKIMAS IR ATSISKAITOMYBE

12. Nekontaktinio darbo per savaitg valandos pedagogams skiriamos kiekvienq savaitg,
jos iskaidiuojamos i bendr4 darbo apskaitos laik4.

13. Nekontaktinio darbo laiko valandos nurodomos pedagoginiq darbuotojq darbo
grafike.

14. Darbo grafikus pedagogams ir specialistams sudaro direktoriaus pavaduotojas

ugdymui, tvirtina darZelio direktorius.
15. Darbuotojams, kuriq darbo laikas yra kintantis (ikimokyklinio ugdymo aukletojai,

prie5mokyklinio ugdymo pedagogai), darbo grafikai yra sudaromi kiekvienq menesi dvi savaites iki
jq isigaliojimo.

16. Darbo grafikq ruSys:

1 6. 1 . kintantys (ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytoj ams);

16.2. pastovus (muzikos mokytojas, logopedas, neformalaus ugdymo pedagogai (daile, k0no

kultDra), socialinis pedago gas, spec. pedagogas)

17. Pedagogai nekontaktinio darbo laiku gali dirbti istaigoje arba jq padiq pasirinktoje
ir ne istaigoje esandioje darbo vietoje.

18. Jei metodine veikla vykdoma uZ istaigos ribq, apie tai i5 anksto yra informuojama
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, jai nesant - direktore.

19. Atsiskaitymas uZ veikl4 nekontaktiniq valandq metu uZ praejusimenesi vykdomas

iki kito menesio 10 d. pateikiant direktores pavaduotojai ugdymui uZpildytq nustatytos formos priedE
(1 priedas)

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Neatvykimas i darb4 pagal nustatyt4 darbo grafikq arba savavali5kas darbo grafiko
pakeitimas be administracijos leidimo, yra laikomas darbo drausmes paZeidimu.

21. Pedagogq nekontaktiniq valandq panaudojimo prieZi[rq vykdo direktoriaus

pavaduotojas ugdymui
22. UZ Sio tvarkos apra5o igyvendinim4 ir pedagogq nekontaktiniq valandq

panaudojimo organizavim4 atsako istaigos direktorius.

PRITARTA
Kauno Valdorfo darZelio ..Saltinelis"
Mokytojq tarybos &,0tE..0.4,..11'
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