
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ

ETATŲ NORMATYVŲ TVIRTINIMO

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-252

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1, 2 dalimis, 4 straipsnio 3 dalies 7

punktu ir 4 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų

normatyvus:

1.1. Pareigybių etatų normatyvai ugdymo procesui organizuoti ir valdyti (1 priedas);

1.2. Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų etatų normatyvai (2 priedas);

1.3. Formalųjį švietimą papildančių mokyklų etatų normatyvai (3 priedas);

1.4. Švietimo pagalbos tarnybos etatų normatyvai (4 priedas).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Lietuvos

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, 92236

Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9,

91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-252

2 priedas

BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ ETATŲ NORMATYVAI

1. Pareigybės, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų (toliau – Mokymo

lėšos):

Pareigybės

pavadinimas

Etatų skaičius, priklausantis

nuo mokinių skaičiaus
Pastabos

Iki

200

201–

400

401–

600

601

ir

dau-

giau

Socialinis pedagogas Iki

0,5

0,5–

1

1–1,

5
2

Visos dienos mokyklose papildomai gali būti

skiriama 0,25–0,5 etato.

Psichologas Iki

0,5
0,5–

1

1 1

Pareigybė steigiama bendrojo ugdymo

mokyklose, vykdančiose pagrindinio /

vidurinio ugdymo programas.

Bibliotekininkas 

(vyriausiasis 

bibliotekininkas)

Iki

0,5

0,75

–1
1 1-2

Pareigybė steigiama bendrojo ugdymo

mokyklose, turinčiose bibliotekas. Visos

dienos mokyklose papildomai gali būti

skiriama 0,25–0,5 etato.

Logopedas

1 etatas steigiamas:

1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo

programas, jei joje mokosi 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių

mokinių;

2. mokykloje, vykdančioje pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne

mažiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių;

3. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir (ar)

vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne mažiau kaip 50 specialiųjų

ugdymosi poreikių turinčių mokinių.

Logopedo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams metams, gali

būti steigiamas esant ir mažesniam mokinių skaičiui. Esant mažesniam ar

didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai mažinamas arba

didinamas.

Specialusis 

pedagogas

1 etatas steigiamas:

1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

programas, jei joje mokosi ne mažiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi poreikių

turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ar ne

mažiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų mokinių,

turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo);

2. mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir (ar)

vidurinio ugdymo programas, jei joje mokosi ne mažiau kaip 27 specialiųjų

ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo

pedagogo pagalba (ne mažiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos

sutrikimų (tarp jų mokinių, turinčių kochlearinių implantų), jei nėra

tiflopedagogo ar surdopedagogo).
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Specialiojo pedagogo etatas, turint finansinių galimybių biudžetiniams

metams, gali būti steigiamas esant ir mažesniam mokinių skaičiui. Esant

mažesniam ar didesniam mokinių skaičiui, etatų skaičius proporcingai

mažinamas arba didinamas.

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas

Etatai nustatomi mokyklose (dirbančiose 5 dienas per savaitę), kurios vykdo

priešmokyklinio ugdymo programas:

1. 4 val. modelis – 0,61 etato;

2. 10,5 val. modelis – 1,5 etato.

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas

Etatai nustatomi mokyklose (dirbančiose 5 dienas per savaitę), kurios vykdo

ikimokyklinio ugdymo programas:

1. 4 val. modelis – 0,61 etato;

2. 10,5 val. modelis – 1,5 etato.

Meninio ugdymo 

mokytojas 

(pedagogas)

Etatai nustatomi mokyklose, kurios vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas:

1. kai įstaigoje ugdoma 100–200 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

mokinių – iki 0,5 etato;

2. kai ugdoma 201 ir daugiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

mokinių – 1 etatas.

Formaliojo ir 

neformaliojo 

ugdymo kūno 

kultūros mokytojas 

(pedagogas)

Etatai nustatomi mokyklose, kurios vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas:

1. kai įstaigoje ugdoma 100–200 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

mokinių – iki 0,5 etato;

2. kai ugdoma 201 ir daugiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

mokinių – 1 etatas.

Mokytojas

Pareigybės etatų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo

apmokėjimo įstatymo nustatytais kriterijais.

Mokytojo padėjėjas

Etatas gali būti steigiamas, jei įtaigoje mokosi mokiniai, turintys vidutinių,

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintys

savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Papildomai ikimokyklinio

ugdymo mokinių lydėjimui kelionėje į mokyklą ir atgal etatas

apskaičiuojamas atsižvelgiant į mokinių vežiojimo maršrutų laiką. Bendras

etatų skaičius įstaigoje nustatomas individualiai vertinant kiekvieno

mokinio atvejį.
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2. Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų:

Pareigybės

pavadinimas

Etatų skaičius, priklausantis 

nuo mokinių skaičiaus
Pastabos

Iki

200

201–4

00

401–

600

601

ir 

dau-

giau

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, ūkvedys

0,5–1
0,75–

1
1 1

Mokyklos vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal reikalingą

kompetencijų lygį.

Vyriausiasis 

buhalteris, buhalteris

0,5–1

,5

1,5–1,

75

1,75

–2
2

Pareigybė steigiama mokyklose, kuriose

buhalterinė apskaita vedama savarankiškai.

Raštinės vedėjas ar 

administratorius, 

sekretorius, 

sekretorius-

archyvaras

0,5–1 1
1–1,

5
1,5–2

Mokyklos vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal reikalingą

kompetencijų lygį.

Budėtojas, valytojas-

budėtojas, rūbininkas
0,5–1 1–2 1,5–2

Mokyklos vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal reikalingą

kompetencijų lygį. Išskirtiniais atvejais,

individualiai apsvarsčius prašymą, gali būti

skiriama iki 1 etato. Etatas neskiriamas

lopšelyje-darželyje.

Darbininkas, 

elektrikas, 

santechnikas, 

kiemsargis, teritorijos

tvarkytojas, pastatų 

priežiūros 

darbininkas, 

nekvalifikuotas 

atsitiktinių darbų 

darbininkas

0,5–2 3–4 5 5

Mokyklos vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal reikalingą

kompetencijų lygį. Mokyklose, turinčiose

nutolusias ikimokyklinio, priešmokyklinio,

pradinio ugdymo grupes arba skyrius, bei

mokyklose, į kurias maistas atvežamas

termosuose, esant finansinių galimybių, gali

būti steigiama 0,25–0,5 etato papildomai.

Inžinierius-

kompiuterininkas
0,75–1 1 1

Pareigybė steigiama, jeigu įstaiga nėra

sudariusi paslaugų pirkimo sutarties.

Vyriausiasis virėjas, 

valgyklos vedėjas
0,5–1 1 1 1

Mokyklos vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal reikalingą

kompetencijų lygį.

Sandėlininkas 0,5–1 1 1
Pareigybė steigiama ikimokyklinio ugdymo

mokyklose.

Laborantas 0,5 0,5–1 Etatas neskiriamas lopšelyje-darželyje.

Virėjas (virėjo 

padėjėjas), virtuvės 

darbininkas

0,5–2 2–3 4–5 5

Mokyklos vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal reikalingą

kompetencijų lygį.

Valytojas

Etatų skaičius nustatomas pagal valomą plotą.

Esant 700 m2 valomam plotui, nustatomas 1 etatas, bet ne mažiau kaip 0,5

etato mokyklai.

Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,25 tikslumu.

Kūrikas, katilinės 

operatorius

Kūrikai, katilinių priežiūros meistrai ir krosniakuriai priimami tik šildymo

sezono laikotarpiui, kuris nustatomas Šilalės rajono savivaldybės
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administracijos direktoriaus įsakymu. Mokyklose, turinčiose savo katilines,

kūrikų pareigybių skaičius priklauso nuo katilinės tipo, kuro rūšies. Pareigybių

skaičius nustatomas laikantis darbo saugos reikalavimų, bet ne daugiau kaip 4

kūrikai 1 katilinėje.

Mokytojas

Pareigybės etatų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo

nustatytais kriterijais.

Pailgintos mokymosi 

dienos grupės 

auklėtojas

Pareigybė steigiama miesto mokyklose, 1 etatas steigiamas esant 15–24

mokinių grupei, kaimo mokyklose – 10–24 mokinių grupei, priklauso nuo

grupės darbo laiko.

Auklėtojas 

(suaugusiųjų 

mokykloje)

Grupių darbo laikas:

4–6 val. — iki 1 etato;

Vairuotojas

Mokykloms, turinčioms eksploatuojamą mokyklinį autobusą (ar kitą

transportą, skirtą mokiniams vežti), nustatomas 1 vairuotojo etatas 1 autobuso

(transporto priemonės).

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo 

padėjėjas

Priklausomai nuo ikimokyklinės,

priešmokyklinės grupės darbo laiko ir

ikimokyklinių ir priešmokyklinių

grupių esančių skirtinguose skyriuose,

skaičiaus: kiekvienai grupei 0,5

pareigybės etato, jei grupės veikla 20

val. per savaitę. Kiekvienai grupei 1

pareigybės etatas, jei grupės veikla 40

val. per savaitę. Kiekvienai grupei 1,2

pareigybės etato, jei grupės veikla

52,5 val. per savaitę.

Etatas gali būti steigiamas, jei

įstaigoje mokosi mokinių, turinčių

vidutinių, didelių ar labai didelių

specialiųjų ugdymosi poreikių ir

negalinčių savarankiškai dalyvauti

ugdymo procese. Bendras etatų

skaičius įstaigoje nustatomas

individualiai vertinant kiekvieno

mokinio atvejį.

Skalbėjas
Pareigybė gali būti steigiama ikimokyklinio ugdymo mokyklose 0,25–1 etato,

jei nėra sudaryta paslaugos pirkimo sutartis.

Siuvėjas
Pareigybė gali būti steigiama ikimokyklinio ugdymo mokyklose 0,25–0,5

etato, jei nėra sudaryta paslaugos pirkimo sutartis.

Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistas

Pareigybė gali būti steigiama ikimokyklinio ugdymo mokyklose 0,25–1 etato.

Masažuotojas* Pareigybė gali būti steigiama ikimokyklinio ugdymo mokyklose 0,25–0,5 etato

Judesio korekcijos 

mokytojas 

(kineziterapijos 

specialistas)*

Pareigybė gali būti steigiama ikimokyklinio ugdymo mokyklose 0,25–0,5 etato

 Etatai skiriami, tik įstaigai kuri turi licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti
šias paslaugas.

PASTABOS:

1. Mokyklų, kurios vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio

ugdymo mokytojo, priešmokyklinio ugdymo mokytojo, logopedo, specialiojo pedagogo, meninio

ugdymo mokytojo (pedagogo) pareigybės finansuojamos ne mažiau kaip 20 val. per savaitę iš

Mokymo lėšų, likusi ugdymo laiko dalis finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.

2. Skaičiuojant mokinius specialiojo pedagogo, logopedo etatui steigti, mokinys, turintis didelių ar

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem mokiniams.

3. Pareigybių skaičius nustatomas pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 d.
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4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais ir

neviršydamas mokos fondo, nustato įstaigos vadovas.

5. Kiekvienos švietimo įstaigos didžiausią leistiną etatų skaičių tvirtina Šilalės rajono savivaldybės

taryba.

6. Mokyklų vadovai, neviršydami mokos fondo ir nustatyto didžiausio leistino etatų skaičiaus,

Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąraše nurodytų pareigybių pavadinimus ir etatų dydžius

gali keisti suderinę su Šilalės rajono savivaldybės meru arba jo įgaliotu asmeniu ir Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu.

_________________________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-252

1 priedas

PAREIGYBIŲ ETATŲ NORMATYVAI UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI IR

VALDYTI

Mokyklose, teikiančiose ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą, ir bendrojo

ugdymo mokyklose 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

Etatų skaičius, priklausantis nuo mokinių skaičiaus

Iki 200 201–400 401–600 601 ir daugiau

Direktorius 1 1 1 1

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui
Iki 0,5* 0,5–1,5 2–2,5 3–3,5

Skyriaus vedėjas 0,25 etato gali būti steigiama mokyklose, kuriose veikia ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo skyriai bei skyriai-

daugiafunkciai centrai (neviršijant mokymo lėšų, skirtų valdymui), kai

skyriuje yra ne mažiau nei 40 mokinių. 

* etatas neskiriamas Upynos Stasio Girėno mokyklai, Pajūralio ir Obelyno pagrindinėms

mokykloms.

PASTABOS

1. Etatų skaičius, išskyrus formalųjį švietimą papildančias mokyklas ir suaugusiųjų mokyklą,

priklauso nuo bendros savivaldybės gautos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti specialios

tikslinės dotacijos mokymo lėšų (toliau – Mokymo lėšos) sumos, įstaigos struktūros (skyriuje

turimo komplektų skaičiaus) ir atsižvelgiant į įstaigoje planuojamus struktūrinius pokyčius.

2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui etatai finansuojami ne

mažiau kaip 20 val. per savaitę iš Mokymo lėšų, o likusi dalis gali būti finansuojama iš

savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Suaugusiųjų mokyklos mokymo veiklai organizuoti ir valdyti skiriama iki 1,5 etato.

4. Kiekvienos švietimo įstaigos etatai ugdymo procesui organizuoti ir valdyti tvirtinami Šilalės

rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nustatant įstaigos didžiausią leistiną etatų skaičių.

5. Įstaigos vadovo 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

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-252

3 priedas

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIŲ MOKYKLŲ ETATŲ NORMATYVAI

Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų:

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius, priklausantis nuo 

mokinių skaičiaus 
Pastabos

Iki 200 201–400 401–600
601 ir

daugiau

Direktorius 0,5 1 1 1

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
0,25 1 1 1

Mokyklos vadovas sprendžia,

kokio lygio pareigybę pasirinkti

pagal reikalingą kompetencijų

lygį.

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, ūkvedys

0,25 0,5 0,5–1 1

Mokyklos vadovas sprendžia,

kokio lygio pareigybę pasirinkti

pagal reikalingą kompetencijų

lygį.

Raštinės vedėjas ar 

administratorius, 

sekretorius, sekretorius-

archyvaras

0,25 0,5–1 1 1

Mokyklos vadovas sprendžia,

kokio lygio pareigybę pasirinkti

pagal reikalingą kompetencijų

lygį.

Bibliotekininkas 0,25 0,25
Pareigybė gali būti steigiama

mokyklose, turinčiose bibliotekas.

Darbininkas, elektrikas, 

santechnikas, kiemsargis,

teritorijos tvarkytojas, 

pastatų priežiūros 

darbininkas, 

nekvalifikuotas 

atsitiktinių darbų 

darbininkas

0,25 0,5–1 1–1,25 1,25–1,5

Mokyklos vadovas sprendžia,

kokio lygio pareigybę pasirinkti

pagal reikalingą kompetencijų

lygį.

Vyriausiasis buhalteris, 

buhalteris, kasininkas
0,25 0,5–1 1–1,25 1,25–1,5

Mokyklos vadovas sprendžia,

kokio lygio pareigybę pasirinkti

pagal reikalingą kompetencijų

lygį.

Vairuotojas
Mokykloms, turinčioms eksploatuojamą autobusą, nustatomas 1 

vairuotojo etatas, neturinčioms eksploatuojamo autobuso – 0,5 etato.

Valytojas

Etatų skaičius nustatomas pagal valomą plotą.

Esant 700 m2 valomam plotui, nustatomas 1 etatas, bet ne mažiau kaip

0,5 etato mokyklai.

Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,25 tikslumu. Papildomai iki 3

etatų gali būti steigiama baseino priežiūrai.

Treneris
Pareigybės etatų skaičius nustatomas vadovaujantis Šilalės rajono

savivaldybės direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu



Nr. DĮV-1142 patvirtintu Šilalės sporto mokyklos mokymo grupių

komplektavimo tvarkos aprašu.

Mokytojas

Pareigybės etatų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų

narių 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 rugsėjo 1 d.

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais ir

neviršydamas mokos fondo, nustato įstaigos vadovas. 

4. Kiekvienos švietimo įstaigos didžiausią leistiną etatų skaičių tvirtina Šilalės rajono savivaldybės

taryba.

5. Dėl Šilalės sporto mokykloje veikiančio baseino ir kavinės gali būti steigiami papildomi etatai,

jeigu pakanka lėšų darbo užmokesčiu iš gaunamų pajamų: kasininko, barmeno-kasininko,

instruktoriaus-gelbėtojo, gelbėtojo-prižiūrėtojo, baseino administratoriaus-vadybininko, kavinės

vyriausiojo virėjo, darbininko, valytojo.

6. Šilalės sporto mokykloje papildomai gali būti steigiamas dviračių mechaniko etatas.

7. Vadovai, neviršydami mokos fondo ir nustatyto didžiausio leistino etatų skaičiaus, Biudžetinių

įstaigų darbuotojų pareigybių sąraše nurodytų pareigybių pavadinimus ir etatų dydžius gali keisti,

suderinę su Šilalės rajono savivaldybės meru arba jo įgaliotu asmeniu.

__________________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-252

4 priedas

ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS ETATŲ NORMATYVAI

1. Pareigybės (pedagoginei, psichologinei pagalbai organizuoti), finansuojamos iš specialios

tikslinės dotacijos mokymo lėšų (toliau – Mokymo lėšos):

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Pastabos

Direktorius Iki 1

Logopedas Iki 1

Specialusis pedagogas Iki 1

Psichologas Iki 1,5

Socialinis pedagogas Iki 0,5

Gydytojas Iki 0,25

Pareigybė steigiama, jeigu

tarnyba nėra sudariusi sutarties

su asmens sveikatos priežiūros

įstaiga dėl mokinių (vaikų)

medicininio įvertinimo.

2. Pareigybės, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų:

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Pastabos

Raštinės vedėjas ar 

administratorius, sekretorius, 

sekretorius-archyvaras

0,50

Vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal

reikalingą kompetencijų lygį.

Valytojas

Etatų skaičius nustatomas pagal valomą plotą.

Esant 700 m2 valomam plotui, nustatomas 1 etatas, bet ne mažiau

kaip 0,5 etato mokyklai.

Apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,25 tikslumu.

Vyriausiasis buhalteris 0,5–1

Direktoriaus pavaduotojas ūkio

ir bendriesiems klausimams, 

ūkvedys

0,5–1

Vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal

reikalingą kompetencijų lygį.

Vairuotojas 0,5

Darbininkas, elektrikas, 

santechnikas, kiemsargis, 

teritorijos tvarkytojas, pastatų 

priežiūros darbininkas, 

nekvalifikuotas atsitiktinių 

darbų darbininkas

0,25

Vadovas sprendžia, kokio lygio

pareigybę pasirinkti pagal

reikalingą kompetencijų lygį.

Metodininkas 0,5–1

______________
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