JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ
PATVIRTINIMO
2008 m. sausio 24 d. Nr. T2-6
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 17
straipsnio 9 ir 49 punktais, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti nuo 2008 m. kovo 1 d:
1.1. Jurbarko rajono pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijos etatų normatyvus
(pridedama);
1.2. Jurbarko rajono darželių-mokyklų ir Jurbarko lopšelio-darželio „Nykštukas“ etatų
normatyvus (pridedama).
2 Nustatyti, kad:
2.1. logopedų, specialiųjų pedagogų etatų skaičius švietimo įstaigose nustatomas
vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-838 „Dėl
specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2. tiflopedagogų ir surdopedagogų etatai rajono švietimo įstaigose steigiami Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos sprendimais;
2.3. mokytojo padėjėjų etatai, esant būtinybei, steigiami Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos sprendimais;
2.4. priešmokyklinio ugdymo pedagogų etatai steigiami atsižvelgiant į įstaigai nustatytą
priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį;
2.5. inžinierių kompiuterininkų etatų skaičius pagrindinėse, vidurinėse mokyklose ir
gimnazijoje nustatomas pagal eksploatuojamų kompiuterių skaičių:
2.5.1. 6 – 15 kompiuterių – 0,5 etato;
2.5.2. 16 – 20 kompiuterių – 0,75 etato;
2.5.3. 21 – 40 kompiuterių – 1 etatas;
2.5.4. 41 ir daugiau kompiuterių – 1,5 etato;
2.6. tarnybinių patalpų valytojų etatų skaičius nustatomas pagal valomąjį plotą – 1 etatas –
600 kv. m. Apskaičiuojant valomąjį plotą taikomi šie koeficientai:
2.6.1. valytojams, valantiems tarnybines patalpas (kabinetus, klases, koridorius, laiptus,
sales, bibliotekas ir kitus analogiškus kambarius) –1;
2.6.2. valytojams, valantiems tualeto patalpas, dušus – 3;
2.6.3. valytojams, valantiems archyvus, sandėlius ir kitas pagalbines patalpas – 0,25;
2.6.4. apskaičiuotas etatų skaičius apvalinamas 0,1 tikslumu;
2.7. kiemsargių etatų skaičius nustatomas pagal prižiūrimą ir tvarkomą plotą:
2.7.1. iki 5000 kv. m – 0,25 etato;
2.7.2. nuo 5000 iki 10000 kv. m – 0,5 etato;
2.7.3. nuo 10000 iki 15000 kv. m – 0,75 etato;
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2.7.4. nuo 15000 iki 20000 kv. m – 1etatas;
2.7.5. nuo 20000 iki 25000 kv. m – 1,25 etato;
2.7.6. nuo 25000 iki 30000 kv. m – 1,5 etato;
2.7.7. daugiau kaip 30000 kv. m – 2 etatai;
2.8. jeigu įstaigoje nėra apsauginės signalizacijos, įstaigoms nustatomi sargų etatai –
1 etatas pamainai nakties metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis (įstaigoje bei jos skyriuose,
esančiuose kitose vietovėse ir turinčiuose daugiau kaip 3 klases (grupes), gali būti ne daugiau kaip
2,25 sargų etatai, o miesto vidurinėse mokyklose ir gimnazijoje – ne daugiau kaip 2,75 sargų etatai);
2.9. krosniakurių etatų (kūrenimo sezonui) skaičius nustatomas atsižvelgiant į įstaigoje
esančių krosnių skaičių: 10 krosnių pirmame aukšte – 1 etatas, bet ne mažiau kaip 0,5 etato įstaigai,
krosnims esant antrame aukšte taikomas koeficientas – 2;
2.10. švietimo įstaigoms, turinčioms savo katilines, kūrikų etatų skaičių nustato įstaigų
vadovai pagal darbo saugos reikalavimus;
2.11. virėjų etatų skaičius nustatomas pagal maitinamų vaikų skaičių:
2.11.1. iki 50 vaikų – 1 etatas;
2.11.2. nuo 51 iki 150 vaikų – 2 etatai;
2.11.3. daugiau kaip 150 vaikų – 3 etatai;
2.11.4. jeigu įstaigoje pagal maitinamų vaikų skaičių yra daugiau negu vienas virėjo etatas,
steigiamas 1 vyriausiojo virėjo etatas (arba jo dalis).
3. Leisti švietimo įstaigoms steigti papildomus etatus (nenustatytus sprendimo 1 punktu
patvirtintais normatyvais bei 2 punkto normomis):
3.1. Jurbarko Naujamiesčio vidurinei mokyklai – tiflopedagogo etatą;
3.2. Jurbarko r. Raudonės pagrindinei mokyklai – 0,25 sąskaitininko-apskaitininko etato,
išlaikomo iš specialiųjų programų lėšų (atsižvelgiant į didelį pilies bokšto lankytojų skaičių ir
grynųjų pinigų srautą);
3.3. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai, turinčiai bendrabutį:
3.3.1. 1 auklėtojo etatą;
3.3.2. 2 naktinio budėtojo etatus;
3.4. pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms, turinčioms ikimokyklinio ugdymo grupes:
3.4.1. 0,25 sandėlininko etato;
3.4.2. 0,25 meninio ugdymo pedagogo etato;
3.4.3. 0,25 slaugytojo-dietisto etato;
3.4.4. 0,25 skalbėjo, atliekančio patalynės ir kitų skalbinių taisymo darbus, etato;
3.5. Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželiui-mokyklai neįgaliųjų vaikų grupėms:
3.5.1. 0,25 vaikų slaugytojo etato;
3.5.2. 0,25 specialiojo pedagogo etato;
3.5.3. 0,25 judesio korekcijos mokytojo etato;
3.6. Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse, kuriose ugdomi pavieniai negalią
turintys ugdytiniai ir jiems pagal specialistų rekomendacijas reikia specialios auklėtojo padėjėjo
pagalbos bei nėra toje vietovėje kitos vaikams su negalia pagalbą teikiančios įstaigos, Jurbarko
rajono savivaldybės taryba švietimo įstaigų prašymu išimties tvarka gali steigti papildomą auklėtojo
padėjėjo etatą.
3.7. Jurbarko r. Jurbarkų darželiui-mokyklai, turinčiam uždarą plaukymo baseiną (šildymo
sezono metu, kada veikia baseinas):
3.7.1. 0,5 plaukimo instruktoriaus etato;
3.7.2. 0,25 baseino prižiūrėtojo etato;
3.7.3. 0,25 slaugytojo etato;
3.8. Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai – 1 kiemsargio etatą stadiono priežiūrai;
3.9. Jurbarko r. Raudonės pagrindinei mokyklai – 1 kiemsargio etatą parko priežiūrai;
3.10. Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinei mokyklai – 0,5 sargo etato
darželio pastato priežiūrai.
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4. Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus, vadovaujantis šiuo sprendimu patvirtintais etatų
normatyvais, patvirtinti:
4.1. įstaigos darbuotojų etatų sąrašus;
4.2. ikimokyklinio ugdymo grupes aptarnaujančių pedagoginių ir kitų darbuotojų sąrašą
(pavaduotojo ugdymui, organizuojančio ikimokyklinio ugdymo procesą, darbo užmokestis
nustatomas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovų pavaduotojų ugdymui darbo apmokėjimo tvarka).
5. Nustatyti, kad:
5.1. švietimo įstaigų vadovai, neviršydami darbo užmokesčiui skirtų lėšų, gali keisti etatų
sąraše nurodytų pareigybių (išskyrus finansuojamų iš moksleivio krepšelio) pavadinimus ir jų
skaičių, nedidindami bendro įstaigos etatų skaičiaus, apie tai raštu informuodami savivaldybės
administracijos Finansų ir Švietimo skyrius;
5.2. etatų normatyvai keičiami Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
5.3. švietimo įstaigos, turinčios galiojančius Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
patvirtintus įstaigos individualius etatų normatyvus, nesivadovauja šio sprendimo 1.1. ir 1.2.
punktais.
6. Pripažinti netekusiais galios:
6.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. T2-181
„Dėl Jurbarko rajono švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“;
6.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-4 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl Jurbarko
rajono švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Savivaldybės meras

Algirdas Gudaitis
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PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T2-6
PAGRINDINIŲ, VIDURINIŲ MOKYKLŲ IR GIMNAZIJOS ETATŲ NORMATYVAI

Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pareigos

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui1, 2
Socialinis pedagogas
Psichologas
Bibliotekininkas3,4
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui5
Ūkvedys5
Raštinės vedėjas
Sekretorius
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris6
Laborantas
Rūbininkas-budėtojas
Pastatų ir statinių priežiūros
darbininkas7

Etatų skaičius, priklausantis nuo moksleivių skaičiaus
mokslo metų pradžioje
Daugiau
Daugiau
Iki 100
Daugiau
kaip 100
kaip 200
mokinių
kaip 700
mokinių
mokinių
(pagrindimokinių
(pagrindi(vidurinėms
nėms
(miesto
nėms
kaimo
mokykloms)
mokykloms)
mokykloms) mokykloms)
I grupė

II grupė

III grupė

IV grupė

1

1

1

1

0,5

1

1,5

3

0,5
0,25
0,5
0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,25
0,75
1
1
1
0,75

1
0,5
1,5
1
1
1
0,5
0,5
1,5

1,5
1
2
1
1
0,5
1
0,5
0,75
2

1

1,5

2

2,5

Pastabos:
1. Papildomai 0,5 etato pavaduotojo ugdymui skiriama:
1.1. Jurbarko Naujamiesčio vidurinei mokyklai, turinčiai suaugusiųjų ir (ar) jaunimo klases;
1.2. Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinei mokyklai, iki tol, kol įstaigoje
yra 3 ikimokyklinio (išskyrus priešmokyklinio ar mišrios) ugdymo grupės (sumažėjus grupių
skaičiui, taikomos 2 pastabos nuostatos).
2. Papildomai 0,25 etato pavaduotojo ugdymui skiriama pagrindinėms ir vidurinėms
mokykloms, turinčioms ikimokyklinio ugdymo grupes.
3. Bibliotekininko etatas steigiamas tik tuo atveju, jeigu mokykloje yra biblioteka (nesant
bibliotekos, darbuotojui, atliekančiam bibliotekininko darbą (ar dalį jo darbo), mokamas 2 bazinių
mėnesinių algų priedas; Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinei mokyklai dėl
įsteigto informacinio centro skiriama tik 0,25 bibliotekininko etato).
4. Vidurinėse mokyklose ir gimnazijoje vienas bibliotekininko etatas (arba jo dalis)
skiriamas bibliotekos vedėju.
5. Direktoriaus pavaduotojui ūkiui arba ūkvedžiui gali būti mokamas iki 20 proc. jo
pareiginės algos priedas, jeigu švietimo įstaiga veikia keliuose vienas nuo kito nutolusiuose
pastatuose.
6. Papildomai 0,5 buhalterio etato skiriama švietimo įstaigoms, turinčioms ikimokyklinio
ugdymo grupes, išskyrus Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinę mokyklą.
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7. Jeigu švietimo įstaiga veikia keliuose pastatuose, esančiuose kitoje gyvenamojoje
vietovėje, papildomai skiriama 0,25 pastatų priežiūros darbininko etato.
8. Švietimo įstaigoms, turinčioms ikimokyklinio ugdymo grupes ir jeigu šios grupės
veikia atskirame pastate, papildomai skiriama 0,5 pastatų priežiūros darbininko etato.
9. Jurbarko Naujamiesčio vidurinei mokyklai, veikiančiai dviejuose pastatuose,
papildomai skiriama 0,5 pastatų priežiūros darbininko etato.
____________________
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PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T2-6
JURBARKO RAJONO DARŽELIŲ-MOKYKLŲ IR JURBARKO LOPŠELIO-DARŽELIO
„NYKŠTUKAS“ ETATŲ NORMATYVAI
Etatų skaičius
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
12
13

1
1
1
1
0,25
1
0,5
0,5
0,75
0,5

Jurbarko
vaikų
lopšelisdarželis
„Nykštukas“
1
1
1
1
0,25
1
0,5
0,5
0,75
0,5

1
1,5

1
1,5

Jurbarko
„Ąžuoliuko“
darželismokykla

Pareigos

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
Meninio ugdymo pedagogas
Slaugytojas-dietistas
Psichologas
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris
Ūkvedys
Sandėlininkas
Sekretorius
Skalbėjas, atliekantis patalynės ir kitų
skalbinių taisymo darbus
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Jurbarko r.
Jurbarkų
darželismokykla
1
1,5
0,75
0,5
0,25
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
1,5

GRUPĖSE DIRBANČIŲ AUKLĖTOJŲ IR JŲ PADĖJĖJŲ ETATŲ NORMATYVAI
Darbo valandų skaičius

Auklėtojų etatai

9 val.
9,5 val. (specialioji lavinamoji klasė Jurbarko
„Ąžuoliuko“ darželyje-mokykloje)
10,5 val.
10,5 val. (logopedinė grupė Jurbarko „Ąžuoliuko“
darželyje-mokykloje)
11 val.
12 val. (budinti grupė Jurbarko lopšelyje-darželyje
„Nykštukas“)
12 val. (budinti neįgaliųjų vaikų grupė)

1,35
1

Auklėtojų
padėjėjų etatai
1
1

1,65
2,2

1
1

1,75
2,1

1
1

2,5

1,5

____________________

