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1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 

1 d. įsakymą Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 

veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“: 

1.1. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašą: 

1.1.1. papildau 8 punktu:  

„8. Mokyklos veiklų bendruomenei sąrašas ir valandų, susijusių su veikla mokyklos 

bendruomenei, paskirstymo mokytojams kriterijai nustatomi įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje.“; 

1.1.2. papildau 9 punktu: 

„9. Mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašas ir sutarti rezultatai skelbiami viešai.“; 

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą: 

1.2.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:  

„5. Atsižvelgiant į Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2 dalies 4 punktą, 

veiklos, susijusios su profesiniu tobulinimu, skiriamos kiekvienam mokytojui. Mokytojo darbo 

krūvio sandaroje numatomas laikas veikloms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu.“;  

1.2.2.  papildau 7 punktu: 

„7. Valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, paskirstymo mokytojams kriterijai 

nustatomi įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.“ 

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d. 
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