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Gerbiami profesinių sąjungų nariai,
LŠPS nuolat siekia pagerini informavimo ir konsultavimo sistemą
savo nariams. Šiais, 2011 metais, malonu pristatyti dar vieną
naujovę: bus leidžiamas LŠPS sienlaikraštis. Kiekvieną mėnesį
mes parengsime naują sienlaikraštį, kuriame bus trumpai
pristatomos aktualiausios naujienos ir teikiama kita svarbi
informacija. Laikraštį Jūs galėsite rasti mūsų tinklapyje
www.svietimoprofsajunga.lt ir atsispausdinę pasikabinti savo
įstaigos informacijos stende. Visą medžiagą mes taip pat išsiųsime
ir mūsų puslapio naujienų prenumeratoriams. Tikimės, kad ši
naujovė bus visiems naudinga, o laikraščio informacija - aktuali.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
pirmininkas Audrius Jurgelevičius

LŠPS Veikla

ARTIMIAUSI LŠPS
RENGINIAI
Vasario 10 d. Vilniuje Seminaras
„Profesinės sąjungos įtaka švietimo
įstaigos finansų tvarkymui“(dėl
papildomos informacijos kreiptis
info@svietimoprofsajunga.lt).
Vasario 19 d. LPSK planuojamas
mitingas prie LR Seimo.
Kovo 31 d. Vilniuje vyks
ataskaitinis – rinkiminis Lietuvos
švietimo profesinės sąjungos
suvažiavimas.

Sausio 6 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga surengė
pasitarimą, kuriame kalbėta apie Mokinio krepšelio metodikos
pasikeitimus. Renginyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministro
patarėjas Albertas Lakštauskas, ŠMM Švietimo ekonomikos Svarbu
skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Mackevičienė, ŠMM
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Grigaravičienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos
Nuo 2011 metų sausio 1 d. visose
patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos miestų ir rajonų
pat ir nevalstybinėse, įvedamas
organizacijų atstovai.
ikimokyklinuko krepšelis. Vyriausybė
patvirtino metodiką ikimokyklinio
Sausio 18 d. vykusiame LR Trišalės tarybos posėdyje buvo
ugdymo krepšelio lėšoms švietimo
diskutuojama apie pedagogų darbo užmokesčio tvarkos pataisas.
įstaigose apskaičiuoti ir paskirstyti 2011
metams.
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) pareiškė
Ikimokyklinuko krepšelis, kuriame kaip
iniciatyvą pradėti derybas dėl švietimo sektoriaus šakos
tikslinė dotacija yra 194,1 mln. Lt (iš jų
kolektyvinės sutarties.
Šakos kolektyvinė sutartis reikalinga, kadangi švietime
nevalstybiniams darželiams papildomai
sprendimai priimami nesitariant su darbuotojų atstovais bei kitais
numatyta 1,3 mln. Lt). Suma, skiriama
socialiniais partneriais arba tarimasis yra fragmentiškas. Realaus
vienam ikimokyklinukui, – 2555 Lt.
socialinio dialogo nebuvimas šalies mastu nesukuria prielaidų
Ikimokyklinuko
krepšelio
dydis
tokio dialogo užsimezgimui savivaldybių ar įstaigų lygmeniu.
nepriklauso nuo grupės dydžio ir
Dažnokai vienašališkai priimti sprendimai nėra teisingi,
vietovės. Vaikui, turinčiam specialiųjų
neatsižvelgiama į atskirų švietimo subjektų interesus, o kartais
ugdymosi poreikių, skirtas 35 proc.
švietimo darbuotojai yra tiesiog diskriminuojami. Be to, šakos
didesnis krepšelis – 3450 litai per
lygiu nepilnai išnaudojamos teisės aktais numatytos socialinės
metus.
partnerystės formos.
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LŠPS pasiūlymai dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo
1.
Kategoriškai nepritarėme tiek pačių tarifinio atlyginimo koeficiento „žirklių“ įvedimui, tiek ir
dabartiniam jų taikymui. Siūlome nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomi tarifinio atlyginimo
koeficientai konkrečioje mokykloje ar konkrečiam mokytojui:
SIŪLOME: nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus nustatinėjamas konkretus tarifinio atlyginimo
koeficientas
2.
SIŪLOME patikslinti papildomų valandų apibrėžimą – „laikas, skirtas netiesioginiam ugdomajam ir
mokomajam darbui su mokiniais“. Tokia formuluotė atitinka LR Švietimo įstatyme (2 str. 17 d.) esantį
mokytojo funkcijų apibrėžimą
3.
SIŪLOME: 29 punktą koreguoti: „(...) kitų vidurinės ir pagrindinės mokyklos tipui priskiriamų
mokyklų 9 – 12 klasių mokytojams“.
4.
SIŪLOME: 29 punkte išbraukti sakinį, kad priedai nemokami gimnazijų skyrių, filialų, esančioje
kitoje gyvenamoje vietovėje 9 – 10 klasių mokytojams.
5.
SIŪLOME: tvarką papildyti (šalia 27.2) punktu – nustačius mažesnį valandų už vadovavimą klasei
skaičių, atitinkamai sumažinti ir klasės vadovo darbo apimtį.
ALTERNATYVA: siūlome nustatyti kriterijus, kuriais remiantis bus nustatomas konkretus valandų
už vadovavimą klasei skaičius
6.
SIŪLOME: papildyti 27.2.: „valandų skaičių nustato mokyklos vadovas, suderinęs su darbuotojų
atstovais.“
7.
SIŪLOME: 27.4 punkte esantį darbų sąrašą padaryti nebaigtiniu.
8.
SIŪLOME: 27.4. punkto paskutinį sakinį formuluoti taip: „..... . Konkrečius darbus ir valandų
skaičių už juos, suderinęs su mokytojų taryba ir darbuotojų atstovais, įsakymu nustato mokyklos vadovas.“
9.
SIŪLOME: 34.3.7, 34.4.3, 42.3 punktuose būtina įvesti analogišką (27.4 punktas) nuostatą, kad
konkrečius darbus ir valandas už juos, įstaigos vadovas derina su savivaldos institucija ir darbuotojų
atstovais.
10.
SIŪLOME: nustatant vadovų pavaduotojų ir kitų darbuotojų, nepatenkančių į 23 punkto papunkčius
tarifinio atlyginimo koeficientus, vadovautis vienodais principais – būtinas derinimas su darbuotojų
atstovais.
11.
SIŪLOME: 24 punkte vietoj „18 pedagoginio darbo valandų“ įrašyti „18 kontaktinių darbo
valandų“. Analogiškai 39 punkte - „kontaktinių“ valandų.
12.
SIŪLOME: III, IV ir V skyriuose įvesti derinimo su darbuotojų atstovais procedūrą vadovų
pavaduotojų, skyrių vedėjų tarnybinių koeficientų nustatymui.
13.
SIŪLOME: 13, 19, 29, 30, 31, 35, 43, 48, 49, 67, 70, 72 įrašyti „suderinęs su darbuotojų atstovais“.
14.
SIŪLOME: Išbraukti 68 ir 69 punktus.
LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ SĄJUNGA
Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt
www.svietimoprofsajunga.lt

