ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ
PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ SKAIČIAUS NORMATYVŲ
PATVIRTINIMO
2015 m. rugpjūčio 26 Nr. V.TS–149
Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16
straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsniu ir
siekdama užtikrinti racionalų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, Elektrėnų
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašus ir etatų
skaičiaus normatyvus: bendrojo ugdymo mokyklų (pridedama, 1 priedas), mokyklos-darželio
„Žiogelis“ (pridedama, 2 priedas), ikimokyklinio ugdymo mokyklų (pridedama, 3 priedas), meno
mokyklų (pridedama, 4 priedas), Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro (pridedama, 5
priedas), Elektrėnų sanatorinės mokyklos (pridedama, 6 priedas), bendrosios pastabos (pridedama, 7
priedas).
2. Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus:
2.1. kiekvienais biudžetiniais metais pagal šiuos etatų skaičiaus normatyvus suderinti su Elektrėnų
savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi įstaigos pareigybių ir etatų skaičiaus sąrašus ir juos
patvirtinti;
2.2. kasmet iki rugsėjo 15 d. (meno mokyklos iki spalio 1 d.) sudaryti švietimo įstaigų darbuotojų
tarifikacijos sąrašus pagal rugsėjo 1 d. duomenis ir patvirtintus pareigybių ir etatų skaičiaus sąrašus
pateikti Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir Elektrėnų savivaldybės švietimo
paslaugų centrui derinti. Keičiant švietimo įstaigos darbuotojų tarifikacijos sąrašus, pakeitimus
suderinti su Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir Elektrėnų savivaldybės
švietimo paslaugų centru.
3. Pavesti Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriui derinti Elektrėnų savivaldybės
švietimo paslaugų centro tarifikaciją.
4. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos:
4.1. 2012-06-27 sprendimą Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių
pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“;
4.2. 2012-10-31 sprendimą Nr. TS-303 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27
sprendimo Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų
normatyvų patvirtinimo“ 2 ir 8 priedų pakeitimo“;
4.3 2012-12-27 sprendimą Nr. TS-357 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27
sprendimo Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų
normatyvų patvirtinimo“ 7 priedo pakeitimo“;
4.4. 2014-08-27 sprendimą Nr. TS-184 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27
d. sprendimo Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir
etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo “;

4.5. 2015-03-25 sprendimą Nr. TS-44 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27
d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir
etatų normatyvų patvirtinimo“ patvirtinto 4 priedo pakeitimo“.
5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Ramunė Veronika Sadauskienė, 58 043

Kęstutis Vaitukaitis

1 PRIEDAS
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimu Nr. V.TS–149
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR ETATŲ SKAIČIAUS NORMATYVAI

Pareigybės pagal mokinių skaičių
mokykloje
Etatai, finansuojami iš
specialiosios tikslinės dotacijos –
mokinio krepšeliui skirtų lėšų
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pradinė mokykla

Pagrindinė mokykla

Gimnazija

201 ir daugiau

Mokinių skaičius su skyriais
Iki 120
121–300
301 ir
daugiau

Pastabos
Iki 300

301–
500

501 ir
daugiau

1

1

1

1

1

1

1

0–1,5

0–0,5

0–1

0–2,25

0–1

0–2,0

0–2,5

Direktoriaus pavaduotojas suaugusiųjų
klasių ugdymui

0–0,5 etato bendrojo ugdymo mokykloms, vykdančioms
suaugusiųjų ugdymą
Įstaigai, turinčiai daugiau nei vieną skyrių , kuris vykdo
pagrindinio ugdymo programą – 0–1 etatas

Skyriaus vedėjas
Socialinis pedagogas

0–0,5

0–0,5

0–0,5

0–1

0–0,5

0–1

0–1

0–1

0–0,5

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

Psichologas (psichologo asistentas)
Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas
Skaityklos darbuotojas

Papildomai 0–0,5 etato steigiama mokykloje, vykdančioje
pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, turinčioje
daugiau negu vieną skyrių

Papildomai 0–0,5 etato steigiama mokykloje, vykdančioje
pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą,
turinčioje skyrius
Jeigu mokykloje mokosi nuo 301 iki 600 mokinių, – iki 1
etato (turint finansinių galimybių, gali būti steigiamas ir
esant mažesniam mokinių skaičiui)
Bibliotekos vedėjo pareigybė steigiama, jeigu įstaigoje yra
skaitykla
Iki vieno etato steigiama, jeigu įrengta skaitykla (jei
bibliotekininkas neatlieka skaityklos darbuotojo funkcijų)

Etatas steigiamas mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio
ugdymo programą, jei joje mokosi 5 vaikai kaimo vietovėje
ir 10–20 vaikų mieste (vienai grupei ne mažiau kaip 20
savaitinių valandų finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų,
kitos – iš savivaldybės biudžeto)
Etatas privalo būti steigiamas mokykloje, vykdančioje:
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo
programas, jei joje mokosi 20–27 specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo
pedagogo pagalba; (ar 15–20 mokinių, turinčių regos,
klausos sutrikimų (tarp jų kochlerinių implantų), jei nėra
tiflopedagogo ar surdopedagogo);
- pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas, jei
joje mokosi 20–30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba;
(ar 15–20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų
kochlerinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar
surdopedagogo), turint finansinių galimybių, gali būti
steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui.
Etatas privalo būti steigiamas mokykloje, vykdančioje:
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei
joje mokosi 25–30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių;
- pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi 40–45
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai;
- pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas, jei joje
mokosi 55–60 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba.
Etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje mokosi mokinys
(ir/ar mokinių grupė), turintis vidutinių, didelių ar labai
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis
savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Pagalbos
reikalingumą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, įvertina ir pagalbos teikimą skiria Pedagoginė
psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis pedagogas

Logopedas

Mokytojo padėjėjas

Pradinė mokykla
Pareigybės pagal mokinių skaičių
mokykloje

Pagrindinė mokykla
Mokinių skaičius su skyriais

Vidurinė mokykla ir
gimnazija
Pastabos

201 ir daugiau
Etatai, finansuojami iš savivaldybės
biudžeto skirtų lėšų
Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams

0–1

Ūkvedys
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
Kasininkas-sąskaitininkas, buhalteris
Raštinės vedėjas
Sekretorius, archyvaras
Laborantas

Kompiuterinių sistemų /kompiuterių
priežiūros specialistas

Pailgintos darbo dienos grupės
auklėtojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Iki 120

121–300

301 ir
dagiau

Iki 300 301–500

501 ir
daugiau

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–0,5
0–1

0–0,5

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos

0–0,5

0–0,25

0–0,5

0–1

0–0,5

0–1

0–1

Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos

0–1

0–1

0–1
0–0,25*

0–1
0–0,5*

0–0,75*

0–0,25*

0–0,75* 0–0,25*

0–0,5*

* papildomai 0–0,25 etato, jeigu tvarkomas pedagogų ir/ar
mokinių registras
Steigiama iki 1 etato, jeigu įrengti gamtos mokslų kabinetai
0,25 etato, jeigu įstaigoje yra nuo 10 iki 20 veikiančių
kompiuterių,
0,5 etato, jeigu įstaigoje yra nuo 21 iki 50 veikiančių
kompiuterių,
1 etatas, jeigu įstaigoje yra 51–100 veikiančių kompiuterių
1,5 etato, jeigu įstaigoje yra 101–150 veikiančių
kompiuterių
2 etatai, jeigu įstaigoje yra 151–200 veikiančių kompiuterių
Etatas (30 val. darbo savaitė) steigiamas įstaigoms,
vykdančioms pradinio ugdymo programą, jeigu grupėje yra
24 vaikai
Etatas steigiamas mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio
ugdymo programą, jei joje mokosi 5 vaikai kaimo vietovėje
ir 10–20 vaikų mieste (vienai grupei ne mažiau kaip 20
savaitinių valandų finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų,
kitos – iš savivaldybės biudžeto)

Etatas steigiamas grupėse, vykdančiose priešmokyklinio
ugdymo programą, jei šios grupės veiklos trukmė per dieną
ilgesnė nei 6 valandos ir grupėje yra daugiau negu 15 vaikų
(turint finansinių galimybių, gali būti steigiamas ir esant
mažiau mokinių)

Priešmokyklinio ugdymo grupės
pedagogo padėjėjas
Rūbininkas (drabužininkas)
Sandėlininkas

Pastatų priežiūros darbininkas

Jeigu yra įrengta saugoma rūbinė, – nuo 0,5 iki 1 etato
0–0,25*

0–1,5

0–0,25*

0–0,75

0–0,25*

0–1

0–0,25*

0–1,5

0–0,25* 0–0,25*

0–1

0–1,5

0,25*

0–2

Valytojas

Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose

Sargas

Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose

Kūrikas

Vairuotojas

Mokyklos valgyklos vedėjas,
kalkuliatorius, virėjas ir pagalbinis
darbininkas, indų plovėjas

Į pastatų priežiūros darbininko pareigas (etato skaičių)
įeina staliaus, elektriko, santechniko ir katilinės priežiūros
darbai
Papildomai 0–0,5 etato įstaigai, turinčiai daugiau negu
vieną skyrių
Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose
Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose

Kiemsargis

Budėtojas

*įstaigai, turinčiai valgyklą

0–1,5

0–1

0–1,5

0–1,5

0–1

0–1,5

0–1,5
Iki 1 etato vienam naudojamam autobusui, iki 0,5 etato
lengvajam automobiliui, kuriuo mokiniai vežami į
pamokas (turint finansinių galimybių, papildomai 0–0,5
etato, jeigu karštas maistas vežiojamas į skyrius)
iki 50 besimaitinančių mokinių – iki 1,5 etato
nuo 51 iki 150 mokinių – 1,5–2,5 etato;
nuo 151 iki 250 mokinių – 2–3,5 etato;
nuo 251 iki 400 mokinių – 3–4,5 etato;
401 ir daugiau mokinių – 4–5,5 etato.
Įstaigai, kurioje maitinami skyriaus mokiniai, papildomai
0,5 etato už skyrių.
Įstaigai, kurioje maitinami ikimokyklinio ugdymo grupės
vaikai, papildomai 0–1 etato.

Įstaigai, kurioje maitinami kitos mokyklos mokiniai,
papildomai skiriama 0–1,5 etato
Mokyklose, kuriose nėra valgyklos:
iki 30 besimaitinančių mokinių – 0–0,5 etato
nuo 31 iki 100 mokinių – 0,25–1 etato
nuo 101 iki 150 mokinių – 1–1,5 etato

Bufeto darbuotojas

Ikimokyklinio ugdymo grupėse dirbančių darbuotojų etatai:
(Vienai grupei 20 savaitinių valandų finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, kitos – iš savivaldybės biudžeto)
Etatai vienai grupei

Pastabos

Dirbant įstaigai 5 dienas per savaitę ir esant vaikų (valandų)
Pareigybės pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
padėjėjas
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo
mokytojas
Neformaliojo švietimo mokytojas

6 val. 36 min.
per dieną

9 val.
per dieną

9 val. 54 min.
per dieną

1

1,36

1,50

0.75

1

10 val. 30 min.
per dieną
1,59

10 val. 48 min.
per dieną

12 val.
per dieną

1,64
1,82

1

1

1
1–1,25

Jeigu ikimokyklinio ugdymo
grupėje yra 15 ir daugiau vaikų

0,125
0,125

Etatas finansuojamas steigėjo
nustatyta tvarka

2 PRIEDAS
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimu Nr. V.TS–149
ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR ETATŲ SKAIČIAUS NORMATYVAI
Etatai, finansuojami iš specialiosios tikslinės dotacijos – mokinio krepšeliui skirtų lėšų
Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1–5
1

6–9
1

-

0–0,5

Etatinių pareigybių skaičius, atsižvelgiant į grupių/klasių skaičių
Pastabos
10 ir daugiau
1
0–1
Etatas steigiamas atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų socialinės rizikos ir/ar atskirties sąlygomis
gyvenančių vaikų skaičių: iki 50 – 0,25 etato, 51 ir daugiau – 0–0,5 etato.

Socialinis pedagogas
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas
Psichologas (psichologo asistentas)

Mokytojo padėjėjas

Logopedas

Specialusis pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

0–0,25

0–0,5

0–0,75

Etatai steigiami lopšelio-darželio grupėms.
Jeigu mokykloje mokosi iki 300 mokinių, steigiama 0–0,5 etato.
Etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje mokosi mokinys (ir/ar mokinių grupė), turintis
vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai
dalyvauti ugdymo procese. Pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, įvertina ir pagalbos teikimą skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba.
Etatas privalo būti steigiamas mokykloje-darželyje, vykdančioje ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi 25–30 specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių.
Etatas privalo būti steigiamas mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas, jei joje mokosi 20–24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai,
kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ar 15–20 mokinių, turinčių regos, klausos
sutrikimų (tarp jų kochlerinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo).
Etatas steigiamas mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi
10–20 vaikų mieste (vienai grupei ne mažiau kaip 20 savaitinių valandų finansuojama iš
mokinio krepšelio lėšų, kitos – iš savivaldybės biudžeto).

Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų (pedagoginio personalo etatai)
Pareigybės pavadinimas

1–5

6–9

Etatinių pareigybių skaičius, atsižvelgiant į grupių/klasių skaičių
Pastabos
10 ir daugiau

Neformaliojo švietimo mokytojas

0–1 etato lopšelio-darželio grupėms, finansuojamas steigėjo nustatyta tvarka

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogo padėjėjas

Etatas steigiamas mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi
10–20 vaikų mieste (vienai grupei ne mažiau kaip 20 savaitinių valandų finansuojama iš
mokinio krepšelio lėšų, kitos – iš savivaldybės biudžeto).
Etatas steigiamas grupėse, vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą, jei šios grupės
veiklos trukmė per dieną ilgesnė nei 6 valandos ir grupėje yra daugiau negu 15 vaikų.

Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo pedagogo
padėjėjas (integruotai ugdomiems specialiųjų
poreikių vaikams)

Etatas steigiamas, kai mokykloje-darželyje mokosi mokinys ar/ir mokinių grupė, turintys
vidutinių, didelių arba labai didelių ugdymosi poreikių, kuriuos įvertina Pedagoginė
psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Vienam lavinamosios klasės komplektui – 0–1 etatas (26 val. darbo savaitė).

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

0–0,75 etato (1 etatas – 26 val. darbo savaitė) steigiama mokykloje, kai yra iki 10 specialiųjų
ugdymosi poreikių vaikų, gyvenančių bendrabutyje.
0–1 etato steigiama mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi 20–24 integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai,
turintys judesio ir padėties sutrikimų.

Bendrabučio auklėtojas
Judesio korekcijos pedagogas

Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų (techninio personalo etatai)
Pareigybės pavadinimas
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui/ūkvedys
Dietistas
Sekretorius, archyvaras

1–5
0–0,25
0–0,25
0–0,5

6–9
0–0,5/0
0–0,5
0–1

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

0–0,5

0–1

Kasininkas-sąskaitininkas, buhalteris
Sandėlininkas

0–0,25

0–0,5

Etatinių pareigybių skaičius, atsižvelgiant į grupių/klasių skaičių
Pastabos
10 ir daugiau
0–1/0
0–0,5
Etatai steigiami ikimokyklinio ugdymo grupėms.
0–1
0–1

Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos.

0–0,25

Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos.

0–0,75

Virėjas
Virtuvės pagalbinis darbininkas
Skalbėjas

0–1,5

0–2

0–2,5

0–0,25

0–1

0–1

0–0,5

0–0,75

0–0,75

Papildomai 0–05 etato steigiama mokykloje, kurioje mokiniai maitinami valgykloje.
Jeigu skalbiama įstaigoje.
Etatai steigiami lopšelio-darželio grupėms.
Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.

Valytojas

Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.

Kiemsargis

Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.

Sargas

Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.

Kūrikas
Pastatų priežiūros darbininkas

0–0,5

0–1

0–1

Naktinė auklė
Pailgintos darbo dienos grupės ir bendrabučio
auklėtojo padėjėjas

Į pastatų priežiūros darbininko pareigas (etato skaičių) įeina staliaus, elektriko,
santechniko ir katilines priežiūros darbai.
Jei lavinamųjų klasių savaitinės grupės miegamajame korpuse yra iki 10 auklėtinių, – 0–
1,25 etato.

0–0, 75

Ikimokyklinio ugdymo grupėse dirbančių darbuotojų etatai: vienai grupei 20 savaitinių valandų finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, kitos – iš
savivaldybės biudžeto)
Etatai vienai grupei
Dirbant įstaigai 5 dienas per savaitę ir esant vaikų (valandų)
Pareigybės pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
padėjėjas

6 val. 36 min.
per dieną

9 val.
per dieną

9 val. 54 min.
per dieną

1

1,36

1,50

0.75

1

1

10 val. 30 min.
per dieną

10 val. 48 min.
per dieną

1,59

1,64

Pastabos
12 val.
per dieną
1,82

1

1
1–1,25

Jeigu ikimokyklinio ugdymo
grupėje yra 15 ir daugiau vaikų.
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR ETATŲ SKAIČIAUS NORMATYVAI
Etatai, finansuojami iš specialiosios tikslinės dotacijos – mokinio krepšeliui skirtų lėšų
Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Ikimokyklinio ugdymo meninio
ugdymo mokytojas
Socialinis pedagogas
Psichologas (psichologo asistentas)
Mokytojo padėjėjas

Logopedas

Specialusis pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Etatinių pareigybių skaičius, atsižvelgiant į grupių/klasių skaičių
1–5
1
0–0,25*
0–0,25

6–9
1

10 ir daugiau
1

0–0,5

0–1

0–0,5

0–0,75

Pastabos
*Etatas steigiamas esant ne mažiau kaip 3 grupėms (turint finansinių galimybių, gali būti steigiamas
esant mažiau vaikų grupių).

Etatas steigiamas atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų socialinės rizikos ir/ar atskirties sąlygomis
gyvenančių vaikų skaičių: iki 50 – 0,25 etato, 51 ir daugiau – 0–0,5 etato.
Jeigu mokykloje mokosi iki 300 mokinių, – 0–0,5 etato
Etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje mokosi mokinys (ir/ar mokinių grupė), turintis vidutinių,
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo
procese. Pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertina ir pagalbos
teikimą skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba.
Etatas privalo būti steigiamas įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi 25–30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga
logopedo pagalba.
Etatas privalo būti steigiamas įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jei joje mokosi 20–24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga
specialiojo pedagogo pagalba (ar 15–20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų kochlerinių
implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo).
Etatas steigiamas įstaigoje, vykdančioje priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi 5 vaikai
kaimo vietovėje ir 10–20 vaikų mieste (vienai grupei ne mažiau kaip 20 savaitinių valandų
finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, kitos – iš savivaldybės biudžeto).

Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų (pedagoginio personalo etatai)

Pareigybės pavadinimas

2–5

Neformaliojo ugdymo mokytojas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Priešmokyklinio ugdymo grupės
pedagogo padėjėjas

6–9

Etatinių pareigybių skaičius, atsižvelgiant į grupių/klasių skaičių
Pastabos
10 ir daugiau
Iki 1 etato lopšelio-darželio grupėms, finansuojamas Elektrėnų savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka.
Etatas steigiamas įstaigoje, vykdančioje priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi 5 vaikai
kaimo vietovėje ir 10–20 vaikų mieste (vienai grupei 20 savaitinių valandų finansuojama iš mokinio
krepšelio lėšų, kitos – iš savivaldybės biudžeto).
Etatas steigiamas grupėse, vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą, jei šios grupės veiklos
trukmė per dieną ilgesnė nei 6 valandos ir grupėje yra daugiau negu 15 vaikų.

Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų (techninio personalo etatai)

Pareigybės pavadinimas

Etatinių pareigybių skaičius, atsižvelgiant į grupių/klasių skaičių
Pastabos
10 ir daugiau

1–5

6–9

Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams/ūkvedys

0–0,5

0–0,5/0

0-1/0

Dietistas

0–0,25

0–0,5

0–0,5

0–0,5

0–1

0–1

0–0,5

0–1

0–1

Sekretorius, archyvaras
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
Kąsininkas - sąskaitininkas, buhalteris
Sandėlininkas
Virėjas
Virtuvės pagalbinis darbininkas
Skalbėjas
Valytojas
Kiemsargis
Sargas

0–0,25
0–0,25

0–0,5

0–0,75

0–1

0–2

0–2,5

0–0,25

0–1

0–1

0–0,5

0–0,75

0–1

Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos.
Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos.

Etatas steigiamas, jeigu skalbiama įstaigoje.
Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.
Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.
Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.

Etato dydis nurodytas bendrosiose pastabose.

Kūrikas
Pastatų priežiūros darbininkas

0–0,5

0–1

0–1

Į pastatų priežiūros darbininko pareigas (etato skaičių) įeina staliaus, elektriko,
santechniko ir katilinės priežiūros darbai.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse dirbančių darbuotojų etatai:
(vienai grupei 20 savaitinių valandų finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, kitos – iš savivaldybės biudžeto)
Etatai vienai grupei
Dirbant įstaigai 5 dienas per savaitę ir būnant vaikų (valandų)
Pareigybės pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
padėjėjas

6 val. 36 min.
per dieną

9 val.
per dieną

9 val. 54 min.
per dieną

1

1,36

0,75

1

Pastabos

10 val. 30 min.
per dieną

10 val. 48 min.
per dieną

12 val.
per dieną

1,50

1,59

1,64

1,82

1

1

1
1–1,25

Jeigu ikimokyklinio ugdymo
grupėje yra 15 ir daugiau vaikų.
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MENO MOKYKLŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR ETATŲ SKAIČIAUS NORMATYVAI
Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio skirtų lėšų (pedagoginio personalo etatai)
Etatinių pareigybių skaičius,
Etatinių pareigybių skaičius, kai
Pastabos
Pareigybės pavadinimas
kai mokinių skaičius iki 250
mokinių skaičius nuo 251 ir daugiau
Direktorius
1
1
Direktoriaus pavaduotojas
0–1
0–1
ugdymui
Koncertmeisterio etato dydis priklauso nuo muzikinio ugdymo programas
Koncertmeisteris,
0–1
0–2
ir instrumentus pasirinkusių mokinių skaičiaus ir tikslinamas iki kiekvienų
akompaniatorius
metų spalio 1 d.
Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų (techninio personalo etatai)
Etatinių pareigybių skaičius, kai
Etatinių pareigybių skaičius, kai
Pareigybės pavadinimas
mokinių skaičius iki 250
mokinių skaičius nuo 251 ir daugiau
Ūkvedys
0–0,5
0–1
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

0–1

0–1

0–0,5

0–0,5

0–0,5

0–1

Laborantas
Muzikos instrumentų derintojas
Pastatų priežiūros darbininkas

0–1
0–0,5

0–1
0–1

0–1

0–1

Budėtojas (rūbininkas)
Valytojas
Kiemsargis

0–0,5

0–1

Bibliotekininkas
Sekretorius, archyvaras

Sargas

Pastabos
Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos.

Į pastatų priežiūros darbininko pareigas (etato skaičių) įeina staliaus, elektriko,
santechniko darbai.
Pagal reikalavimus, nurodytus bendrosiose pastabose.
Pagal reikalavimus, nurodytus bendrosiose pastabose.
Pagal reikalavimus, nurodytus bendrosiose pastabose.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR ETATŲ SKAIČIAUS NORMATYVAI

Etatinių pareigybių skaičius

Etatinių pareigybių skaičius

Pareigybės pavadinimas

Etatai, finansuojami iš
Etatai, finansuojami iš
savivaldybės biudžeto skirtų lėšų specialiosios tikslinės dotacijos –
mokinio krepšeliui skirtų lėšų
Direktorius
1
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
0–1
Sekretorius, archyvaras

0–1

Metodininkas
Specialistas

0–3
0-1
0–1

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
Kasininkas-sąskaitininkas, buhalteris
Mokyklinio autobuso vairuotojas
Kompiuterinių sistemų
priežiūros) specialistas

(kompiuterių

Pastabos

Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos.

0–1

Etatai steigiami nesant centralizuotos buhalterijos.
1 etatas vienam naudojamam mokykliniam autobusui.
Specialistas aptarnauja šias įstaigas: Švietimo paslaugų centrą,
mokyklą-darželį „Žiogelis“, mokyklą-darželį „Pasaka“, vaikų
lopšelį-darželį „Drugelis“, Elektrėnų meno m-klą.

0–1

Kiemsargis

Pagal reikalavimus, nurodytus Bendrosiose pastabose.

Valytojas

Pagal reikalavimus, nurodytus Bendrosiose pastabose.

Sargas
Direktoriaus pavaduotojas Pedagoginės
psichologinės tarnybos veiklai organizuoti

Pagal reikalavimus, nurodytus Bendrosiose pastabose.
Etatas steigiamas, kai Pedagoginė psichologinė tarnyba yra Centro
struktūrinis padalinys.
Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje turi būti specialusis
pedagogas, logopedas, psichologas, gydytojas neurologas ir

Psichologas

0–0,5
0–2

Specialusis pedagogas

0–1,5

Logopedas

0–1,5

Gydytojas neurologas

0–0,25

Socialinis pedagogas

socialinis pedagogas, kurie vykdo funkcijas, numatytas Tarnybos
veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Tarnybos specialistai teikia papildomas paslaugas mokiniams
(vaikams), kurių mokyklose (darželiuose) nėra švietimo pagalbos
specialistų etatų, bei nelankantiems ir/ar nepatenkantiems į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikams.

0–0,5

________________________________________________________________________________
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ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR ETATŲ SKAIČIAUS NORMATYVAI
Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Pastabos

Etatai, finansuojami iš specialiosios tikslinės dotacijos – mokinio krepšeliui skirtų lėšų
Direktorius

1

Mokytojo padėjėjas

Etatas steigiamas, kai mokykloje mokosi mokinys ar/ir mokinių grupė, turintys vidutinių,
didelių arba labai didelių ugdymosi poreikių, ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalintiems
savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, kuriuos įvertina Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Specialusis pedagogas
0–1 etatas steigiamas pagal poreikį ir atsižvelgiant į turimus asignavimus.
Socialinis pedagogas
0–1 etatas steigiamas pagal poreikį ir atsižvelgiant į turimus asignavimus.
Logopedas
0–1 etatas steigiamas pagal poreikį ir atsižvelgiant į turimus asignavimus.
Bibliotekininkas
0–0,5
Auklėtojas
0–3
Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų (pedagoginio personalo etatai)
Auklėtojas

0–4

Vienam klasės komplektui – 1 etatas (dirbant 24 valandas tiesioginį darbą per savaitę).

Etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų (techninio personalo etatai)
Ūkvedys
0–0,5
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
0–1
Etatai nustatomi nesant centralizuotos buhalterijos.
0–1
Sekretorius, archyvaras
Kiemsargis
Pagal reikalavimus, nurodytus bendrosiose pastabose.
Sargas
Pagal reikalavimus, nurodytus bendrosiose pastabose.
Valytojas
Pastatų priežiūros darbininkas

Pagal reikalavimus, nurodytus bendrosiose pastabose.
0–0,25

Į pastatų priežiūros darbininko pareigas (etato skaičių) įeina staliaus, elektriko, santechniko
ir katilinės priežiūros darbai.

BENDROSIOS PASTABOS
1. Pareigybės, nurodytos šiuose etatų skaičiaus normatyvuose, nustatomos atsižvelgiant į mokinių (vaikų), klasių (grupių) skaičių mokslo metų pradžioje.
2. Steigiant etatus iš mokinio krepšelio lėšų, pirmiausiai lėšos skiriamos ugdymo procesui laiduoti, o paskui ugdymo procesui valdyti, psichologinei ir
pedagoginei pagalbai. Valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kitai pagalbai skirti nuo 8 iki 20 procentų įstaigos mokinio krepšelio lėšų. Etatų skaičius
nustatomas atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas. Esant mokinio krepšelio lėšų, iš jų galima mokėti už darbą informacines ir komunikacines
technologijas aptarnaujantiems darbuotojams.
3. Pedagoginės psichologinės tarnybos etatai steigiami, atsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir savivaldybės ugdymo įstaigose
besimokančių mokinių (vaikų) švietimo pagalbos poreikį: kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos priemonių įgyvendinimas; vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimas; pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigų nelankantiems vaikams; pagalba mokiniams (vaikams),
lankantiems savivaldybės ugdymo įstaigas, kuriose nėra vieno ar kelių švietimo pagalbos specialistų. Tarnybos etatai finansuojami iš specialiosios
tikslinės dotacijos – mokinio krepšeliui skirtų lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų.
4. Švietimo įstaigų vadovai, sudarydami pareigybių (etatų) sąrašus pagal šiuos normatyvus, negali viršyti normatyvuose nurodytai pareigybei nustatyto
didžiausio leistino pareigybės (etato) skaičiaus.
5. Švietimo įstaigų vadovai, nustatydami klasių (grupių) ir mokinių (vaikų) skaičių klasėje (grupėje), vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais.
6. Įstaigoms, neturinčioms apsauginės signalizacijos, steigiamos sargų pareigybės – 1 etatas pamainai, bet ne daugiau kaip 2,5 etato.
7. Įstaigoms, šildomoms krosnimis, nustatomas krosniakurio etatas (0,5 etato iki 10 krosnių kūrenimo sezonui).
8. Įstaigos valytojų skaičius nustatomas pagal valomą plotą: esant 650 kv. m valomam plotui, nustatomas 1 etatas.
9. Kiemsargių etatų skaičius priklauso nuo prižiūrimo mokyklos teritorijos ploto (prižiūrimo valomojo ploto normatyvai etatui – 1,2 ha).
Į valomąjį plotą įskaičiuojamas gatvių, takelių, sporto aikštelių ir kitas nuolatos valomas plotas.
10. Nustatant patalpų valytojų ir kiemsargių pareigybių skaičių, taikyti gautų pareigybinių vienetų apvalinimą:
0,13–0,37 apvalinama į 0,25 pareigybės;
0,38–0,62 apvalinama į 0,5 pareigybės;
0,63–0,86 apvalinama į 0,75 pareigybės;
0,87–1,12 apvalinama į 1,0 pareigybę.

