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ETATINIO MOKYTOJØ DARBO APMOKËJIMO
EKSPERIMENTAS: PIRMIEJI METAI
Nepriklausomos Lietuvos bendrojo lavinimo sistema ið sovietinës Lietuvos laikø paveldëjo tarifiná mokytojø darbo apmokëjimà. 2004 m. rugsëjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë priëmë nutarimà Nr. 1231 „Dël naujos mokytojø darbo apmokëjimo sistemos ágyvendinimo programos patvirtinimo“. Jame bendrojo lavinimo
mokyklø padëtis buvo apibûdinta taip: „mokytojø atlyginimai labai priklauso nuo jø
turimø kontaktiniø valandø skaièiaus kiekvienais mokslo metais; ið tikrøjø mokytojams apmokama vidutiniðkai tik uþ 26,4 valandas per savaitæ, nors atlikti tyrimai
rodo, kad mokytojas dirba ir tuos darbus, uþ kuriuos nemokama; tarifinis mokytojo
atlygis nepriklauso nuo to, kiek mokiniø yra klasës komplekte, nuo darbo sudëtingumo bei darbo staþo; kasmet maþëjant klasiø komplektø, maþëja ir vidutinis mokytojo atlyginimas“. Nutarime konstatuota, kad sudëtinga pati tarifinio darbo apmokëjimo apskaièiavimo tvarka.
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu deklaruoti pagrindiniai naujos mokytojø darbo uþmokesèio sistemos principai:
• skaidrumas – aiðki visø mokytojø darbo apmokëjimo tvarka;
• socialinis teisingumas – pareiginës algos dydis turi priklausyti nuo darbo
sudëtingumo ir atsakomybës;
• saugumas – mokytojo etatui nustatomas maþiausias ir didþiausias kontaktiniø valandø skaièius, todël mokytojo atlyginimas tiesiogiai nuo kontaktiniø valandø (pamokø) skaièiaus bei klasiø komplektø pokyèio mokykloje
nebepriklauso.
Ágyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimà, atlikti ðie darbai:
• Nuo 2005 m. rugsëjo 1 d. uþ kitø darbø atlikimà mokytojams pradëtos
papildomai tarifikuoti nekontaktinës valandos ir nustatytas darbø, uþ kuriø
atlikimà tarifikuojamos ðios nekontaktinës valandos, sàraðas.
• Remiantis 2007 m. liepos 17 d. ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu Nr.
ISAK-1462 „Dël eksperimentinio etatinio mokytojø darbo apmokëjimo tvarkos apraðo patvirtinimo“, nuo 2007 m. rugsëjo 1 d. pradëtas etatinio mokytojø darbo apmokëjimo tvarkos eksperimentas.
Pirmaisiais etatinio mokytojø darbo apmokëjimo eksperimento metais atlikti
tyrimai leidþia daryti tokias iðvadas:
1. Daugumai eksperimente dalyvavusiø mokytojø yra priimtinas etatinis mokytojø darbo apmokëjimas, taèiau daliai mokytojø nesvarbu, kaip bus apmokamas jø darbas – jiems svarbu, kad didëtø mokytojø atlyginimas.
2. Mokyklø vadovams etatinio mokytojø darbo apmokëjimo tvarka palengvina kasdienæ vadybinæ jø veiklà.
3. Etatinio mokytojø darbo apmokëjimo modelis verèia mokyklos vadovus ir
mokytojus tartis ir ieðkoti abipusiø kompromisø dël ugdymo proceso mokykloje organizavimo: kontaktiniø valandø paskirstymo bei darbø, uþ kuriuos skiriamos nekontaktinës mokytojo etato valandos, skyrimo. Taip tvirtëja mokyklos bendruomenë.
4. Etatinio mokytojø darbo apmokëjimo tvarka leidþia lanksèiau atlyginti mokytojams uþ jø atliktus mokyklai naudingus darbus.
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KOKIA BUVO PIRMAISIAIS METAIS EKSPERIMENTUOTA
„MOKYTOJO ETATO“ SAMPRATA?
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. rugsëjo 30 d. nutarimu Nr. 1231 „Dël naujos mokytojø darbo apmokëjimo sistemos ágyvendinimo programos patvirtinimo“, mokytojo etatui
nustatyta 30 darbo valandø savaitë. Etate atskirtos kontaktinës valandos (laikas, per kurá mokytojas tiesiogiai dirba su
mokiniais – pamokos) ir nekontaktinës valandos (laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais).

tus darbus. Dël konkreèiø etatø sudarymo (kontaktiniø ir nekontaktiniø valandø paskirstymo) mokyklos vadovybë tarësi
su mokyklos mokytojais (pvz., sudarydama kolektyvinæ sutartá). Mokytojo etato sudarymo variantai skyrësi, nes to paties dalyko mokytojai gali mokyti skirtingø mokymo koncentrø klases ir gali atlikti ávairias veiklas.

Mokytojo darbo savaitæ sudaro nuo 18 iki 22 kontaktiniø valandø (pamokø) per savaitæ ir nuo 12 iki 8 papildomai apmokamø nekontaktiniø valandø. Tai reiðkia, kad jeigu mokytojas, pavyzdþiui, mokë fizikos 8–10 klases, tai jis, be 19 kontaktiniø valandø, turëjo 11 papildomai apmokamø nekontaktiniø valandø. Kitas fizikos mokytojas mokë 11–12 klases ir
jam susidarë 21 kontaktinë valanda per savaitæ, tai jam buvo

kiekvienais mokslo metais gali bûti nevienodas. Pavyzdþiui,
matematikos mokytojas iðleido dvi 12 klases, kuriose turëjo
10 kontaktiniø valandø per savaitæ ir nuo kitø mokslo metø
pradëjo mokyti dvi 9 klases, todël jo kontaktiniø valandø skaièius sumaþëjo iki 8. Dirbant pagal etatiná darbo apmokëjimà,
tokio mokytojo atlyginimas nesumaþëja.

skirtos 9 papildomai apmokamos nekontaktinës valandos.
Abiem atvejais atlyginimo dydis nepriklausë, ar mokytojas
turi 19 ar 21 kontaktinæ valandà per savaitæ, já lëmë etatui
nustatytas tarifinis atlyginimo koeficientas, kuris nustatomas
atsiþvelgiant á mokytojo turimà kvalifikacinæ kategorijà, darbo staþà ir iðsilavinimà.
Nekontaktines etato valandas galima mokytojui skirti uþ vadovavimà klasei, pasirengimà pamokoms, sàsiuviniø taisymà, metodinæ veiklà, informaciniø ir komunikaciniø technologijø diegimà, vidaus audito atlikimà, projektinæ veiklà ir ki-

Mokytojo etato kontaktiniø ir nekontaktiniø valandø skaièius

Mokytojams, vadovaujantiems klasëms, mokyklos vadovas
galëjo nustatyti iki 10 procentø tarnybinio atlyginimo priedà.
Mokyklos vadovybë, trûkstant mokytojø, galëjo pasiûlyti mokytojams iki 6 papildomø kontaktiniø valandø per savaitæ. Todël mokytojas galëjo dirbti iki 36 valandø per savaitæ. Papildomos kontaktinës valandos buvo apmokamos brangiau – á
jø kainà buvo átrauktas atlygis uþ mokytojø pasirengimà pamokai ir sàsiuviniø taisymà.
Etatinio mokytojø darbo apmokëjimo eksperimento medþiaga skelbiama adresu http://www.smm.lt/emda.htm

KURIOS MOKYKLOS DALYVAUJA
ETATINIO MOKYTOJØ DARBO APMOKËJIMO EKSPERIMENTE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilniaus miesto Jono Pauliaus II gimnazija (559 mokiniai),
Vilniaus miesto Virðuliðkiø vidurinë mokykla (917 mokiniø),
Vilniaus miesto Þygimanto Augusto pagrindinë mokykla (733 mokiniai),
Vilniaus miesto Vyturio pradinë mokykla (413 mokiniø),
Ðiauliø miesto Didþdvario gimnazija (953 mokiniai),
Ðiauliø miesto Stasio Ðalkauskio vidurinë mokykla (832 mokiniai),
Ðiauliø miesto Saulëtekio vidurinë mokykla (712 mokiniø),
Ðiauliø miesto Jovaro pagrindinë mokykla (836 mokiniai),
Ðiauliø miesto Romuvos pagrindinë mokykla (1045 mokiniai),
Kauno rajono Garliavos Jonuèiø vidurinë mokykla (1562 mokiniai),
Kauno rajono Mastaièiø pagrindinë mokykla (262 mokiniai),
Kauno rajono Akademijos Ugnës Karvelis gimnazija (1035 mokiniai).

Eksperimente dalyvauja mokyklos, kuriø mokytojai balsø dauguma patys nusprendë ásitraukti á já. Pagrindinis reikalavimas
mokykloms buvo jø gebëjimas iðsilaikyti ið valstybës mokyklai skiriamø mokinio krepðelio lëðø. Eksperimente dalyvauja

ávairiø tipø, tiek miesto, tiek kaimo mokyklos. Visos eksperimento mokyklos dalyvauja ir Mokyklø struktûros tobulinimo
projekte (MSTP).
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KAIP ÁVERTINTAS EKSPERIMENTUI PASIÛLYTAS ETATINIS MOKYTOJØ DARBO
APMOKËJIMO MODELIS?
Mokyklø vadovai, paklausti apie tai, kuo etatinis mokytojø
darbo apmokëjimo modelis geresnis uþ tarifiná, nurodë tokius pranaðumus:
• mokytojai jauèiasi saugesni, nes atlyginimas nepri-

Rengiantis eksperimente dalyvaujanèiø mokytojø apklausai,
sukurta kontrolinë mokyklø grupë – kiekvienai eksperimente
dalyvaujanèiai mokyklai á porà atrinkta eksperimente nedalyvaujanti mokykla. Skirtumai tarp eksperimente dalyvaujanèiø

klauso nuo turimø kontaktiniø valandø skaièiaus;
yra galimybë aiðkiai apibrëþti ir apmokëti papildomai mokytojo atliekamus darbus;
atsiranda galimybë mokëti priedà klasiø vadovams;
atsiranda galimybë finansiðkai skatinti mokytojus nedidinant kontaktiniø valandø skaièiaus;

ir nedalyvaujanèiø mokytojø atsakymø turëtø bûti nulemti eksperimento poveikio. Renkant mokyklas eksperimento mokyklø poroms buvo keltos sàlygos, kad atrinktos mokyklos
nesiskirtø nuo eksperimente dalyvaujanèiø mokyklø savo dydþiu (mokiniø ir mokytojø skaièiumi), ugdymo pasiekimais,
pagrindinëmis mokykloje besimokanèiø mokiniø charakte-

mokytojo galima papraðyti atsiskaityti uþ jam skirtus
darbus;
lengviau átraukti mokytojus á darbo grupiø veiklà, jei
uþ tai skiriamos nekontaktinës valandos;
mokyklos bendruomenë verèiama tartis, derinti pozicijas;

ristikomis (pvz., jei eksperimente dalyvaujanèioje mokykloje
didelis ne artimiausià mokyklà lankanèiø mokiniø skaièius,
tai ir kontrolinëje mokykloje buvo panaði situacija, ir pan.),
taip pat esminiais vietos bendruomenës, kurioje veikia mokykla, ypatumais (pvz., „miegamajame miesto rajone” veikianèiai mokyklai reikëjo parinkti „miegamojo miesto rajo-

etatinis mokytojø darbo apmokëjimas gali skatinti
renginiø, konkursø, varþybø gausà mokykloje;
paprastesnë mokytojø darbo tarifikacija ir darbo uþmokesèio skaièiavimas;
didëja finansinis mokyklos savarankiðkumas;
mokytojai mokomi vadybiðkai kontroliuoti ir planuoti
savo laikà.

no” mokyklà, ir pan.). Mokyklos poroms paprastai parinktos
ið tos paèios savivaldybës mokyklø.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiek eksperimento, tiek ir kontrolinës grupës mokytojams uþduotas klausimas, koká darbo apmokëjimo modelá jie pasirinktø, jei bûtø jø valia. Eksperimento mokyklø mokytojai á ðá klausimà atsakë remdamiesi asmenine patirtimi, o kontroliniø mokyklø – ávairia informacija, plintanèia mokytojø bendruomenëje.

1 pav. Mokytojo darbo apmokëjimo modelio pasirinkimas, jei bûtø paèiø mokytojø valia (proc.)

Respondentø atsakymai parodo, kad, praktiðkai iðbandþius
etatiná darbo apmokëjimà, maþdaug pusei visø mokytojø tai
patinka. Maþdaug treèdaliui respondentø darbo apmokëjimo tvarka nesvarbi, juos domina tik gaunamos algos dydis.
Lyginant eksperimente dalyvaujanèiø ir tik apie eksperimentà girdëjusiø tos paèios savivaldybës mokyklø mokytojø nuomonæ, aiðkiai matyti, kad mokytojai daþnai vengia naujoviø
ir su tuo susijusios permainø bûtinybës. Praktiðkai iðbandþius

naujoves, baimës ir nuogàstavimai paprastai jeigu ne visiðkai
iðnyksta, tai bent gerokai sumaþëja.
Tyrimo metu kai kurie respondentai iðreiðkë nuomonæ, kad
etatinis darbo apmokëjimas palankus tik kai kuriø dalykø mokytojams. Todël eksperimente dalyvavusiø mokytojø atsakymai analizuoti pagal jø mokomus dalykus.
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2 pav. Mokytojo darbo apmokëjimo modelio pasirinkimas, jei bûtø paèiø mokytojø valia, pagal mokomà dalykà (proc.)

Ið 2 pav. matyti, kad, vertinant etatiná ir tarifiná darbo apmokëjimo modelá, etatiná mokytojø darbo apmokëjimà rinktøsi visø

jas. Eksperimento mokyklø mokytojø nuomone – vidutiniðkai
20 pamokø per savaitæ, kontroliniø mokyklø mokytojø vertini-

keturiø mokomøjø dalykø grupiø mokytojø dauguma. Stebëtinai didelë yra pradinio ugdymo mokytojø dalis, kuriai svarbu
ne kuris nors darbo apmokëjimo modelis, o kuo didesnis atlyginimas – pradinio ugdymo mokytojams daþnai sunku susirinkti didesná pamokø skaièiø, ypaè miestø mokyklose, kuriose daþnai dalá pradinio ugdymo dalykø moko specialistai –

mu – 21 pamokà per savaitæ. Lyginant eksperimento mokyklø
mokytojø atsakymus pagal jø turimà kontaktiniø valandø skaièiø, atsakymai skiriasi tik neþymiai: jei mokytojas turi maþiau
nei 24 kontaktines valandas per savaitæ, atsakymo vidurkis –
20 valandø per savaitæ, o turinèiø daugiau nei 24 kontaktines
valandas per savaitæ atsakymø vidurkis – 21 valanda per savai-

kûno kultûros, muzikos, tikybos ar etikos mokytojai. Praktika
parodë, kad etatinis mokytojø darbo apmokëjimas labiau apsaugo pradinio ugdymo mokytojus nuo maþesniø atlyginimø
ir, nuolat maþëjant mokiniø, leidþia jiems saugiau jaustis.

tæ. Todël galima tvirtinti, kad naujos mokytojø darbo apmokëjimo sistemos kûrëjai teisingai nustatë mokytojo etato kontaktiniø valandø skaièiø.

Mokytojø bendruomenëje populiarus teiginys, kad etatiná mokytojø darbo apmokëjimo modelá sunkiau priima humanitarinius mokslus (lietuviø bei uþsienio kalbas) mokantys bei didelá pamokø krûvá turintys mokytojai. Ið tiesø ið 2 pav. matyti,
kad tarifiniam darbo apmokëjimo modeliui daugiausia
(25 proc.) pritarë humanitariniø mokslø mokytojø. Taèiau beveik pusë (46 proc.) ðiø mokomøjø dalykø mokytojø vis dëlto
pritarë etatinio darbo apmokëjimo modeliui.
Tyrimo metu mokytojø buvo klausta, kiek vidutiniðkai pamokø
per savaitæ galëtø turëti bendrojo lavinimo mokyklos mokyto-

Mokytojø tyrimo metu taip pat klausta, kuo jiems labiausiai
patinka etatinë mokytojø darbo apmokëjimo tvarka. Daþniausiai buvo nurodyti tokie atsakymai:
• aiðku, uþ kà mokamas atlyginimas;

•
•
•

atsiranda galimybë gauti atlyginimà uþ papildomai
atliekamus darbus;
saugiau dël ateities;
padidëja atlyginimas.

Iðvardijant labiausiai patinkanèius etatinio mokytojø darbo apmokëjimo pranaðumus, eksperimento ir kontroliniø mokyklø
mokytojø atsakymai ið esmës nesiskyrë.

KOKIE YRA MOKYKLOS, KURIOJE TAIKOMAS
ETATINIS DARBO APMOKËJIMO MODELIS, VEIKLOS YPATUMAI?
Svarbus etatinio mokytojø darbo apmokëjimo ypatumas –
daugiau dëmesio bûtina skirti susitarimams tarp mokyklos vadovybës ir mokykloje dirbanèiø mokytojø. Kitaip bûtø sunku
sutarti, kiek kontaktiniø ir nekontaktiniø etato valandø turës
kiekvienas mokytojas, kokius darbus mokytojas privalës at-

likti uþ jam tarifikuojamas nekontaktines etato valandas ir kaip
jam reikës atsiskaityti uþ ðiuos darbus. Apklausti eksperimente dalyvaujanèiø mokyklø mokytojai patvirtino, kad jø mokyklose daug dëmesio skiriama susitarimams.
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3 pav. Pagrindiniø mokytojø darbo apmokëjimo klausimø sprendimas, mokytojams susitariant su mokyklos vadovais (proc.)

Ið 3 pav. matyti, kad keturi penktadaliai respondentø patvirtino, jog mokytojø darbo apmokëjimo tvarka jø mokyklose
buvo nustatyta susitariant.
Pernelyg daþnai Lietuvos mokyklose iki ðiol bûdinga situacija, kai mokytojai ir mokyklø vadovai jauèiasi esantys skirtingose barikadø pusëse ir ðias daugiau ar maþiau tarpusavyje
konfliktuojanèias puses sutaiko Ðvietimo ir mokslo ministerijoje priimami kompromisiniai sprendimai. Etatinio mokytojø
darbo apmokëjimo tvarka verèia mokyklas keisti savo veiklos
kultûrà – konkretûs mokytojø darbo uþmokesèio sprendimai
turi bûti priimami kiekvienoje mokykloje, mokyklos vadovams
susitarus su mokytojais. Tada gali atsitikti taip, kad mokytojø

darbo apmokëjimo tvarka ávairiose net ir tos paèios savivaldybës mokyklose gali neþymiai skirtis ir priklausyti nuo situacijos konkreèioje mokykloje. Taip visa mokyklø bendruomenë, o ne tik mokyklos vadovybë, skatinama tapti tikra savo
mokyklos ðeimininke, atsakinga uþ mokiniams teikiamo ugdymo kokybæ. Eksperimento mokyklø vadovai patvirtino, kad
tokiø bendrø sutarimø paieðka dar per ilgai trunka ir kartais
vyksta audringai. Ankstesnis patyrimas, mokyklose diegiant
naujoves, rodo, kad, ápratus tai daryti, daug laiko nebesugaiðtama. Eksperimento mokyklø mokytojø klausta, kiek detaliai Ðvietimo ir mokslo ministerija turëtø reglamentuoti mokytojø darbo apmokëjimo tvarkà.

4 pav. Mokytojø ásivaizduojamas Ðvietimo ir mokslo ministerijos vaidmuo
reglamentuojant mokytojø darbo apmokëjimo tvarkà (proc.)

Ið 4 pav. matyti, kad respondentø nuomonës pasidalijo beveik

darbo apmokëjimo klausimai nebuvo sprendþiami susitarimu,

per pusæ. Maþdaug pusë mokytojø, net ir praktiðkai iðbandæ
etatiná mokytojø darbo apmokëjimà bei dalyvavæ mokytojams
tariantis su savo mokyklos vadovybe, nedrásta konkreèias savo darbo apmokëjimo sàlygas visiðkai susieti su susitarimais
savoje mokykloje. Tokià padëtá, viena vertus, galëjo lemti màstymo inercija, kai mokytojai nuo seno yra ápratæ, kad viskà iki

nurodë, kad norëtø ateityje dël apmokëjimo tartis mokykloje.
Todël, ávedant etatiná mokytojø darbo apmokëjimà visose Lietuvos mokyklose, Ðvietimo ir mokslo ministerija bei bendrojo
lavinimo mokyklø steigëjai turi pasiekti, kad visose ðalies mokyklose nuo pat pradþiø dël mokytojø darbo apmokëjimo bûtø ið tiesø tariamasi.

smulkmenø reglamentuoja Ðvietimo ir mokslo ministerija. Kita
vertus, yra didelë tiesioginë priklausomybë tarp respondentø
atsakymø apie tai, ar darbo uþmokesèio klausimai buvo
sprendþiami mokytojams tariantis su savo mokyklos vadovais,
ir respondentø noro, kad esminiai mokytojø darbo apmokëjimo klausimai ir ateityje bûtø sprendþiami mokykloje. Tik maþdaug ketvirtadalis respondentø, nurodþiusiø, kad jø mokykloje

Eksperimente dalyvaujanèiø mokyklø vadovai paþymëjo, kad
susitarimø ir atsiskaitomybës bûtinybë, geresnë bendra mokyklos vadovø ir mokytojø finansiniø iðtekliø kontrolë didina
mokyklos valdymo kokybæ. Mokyklø vadovai, aptardami bûtinus kolektyvinio susitarimo aspektus, iðskyrë tokias susitarimø sritis:
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darbo sàlygø nustatymà ir ðaliø atsakomybæ uþ susitarimø vykdymà;
mokytojø darbo krûvio paskirstymà ir jo perskirstymo mokslo metø eigoje tvarkà;
bendruosius mokytojo etato formavimo principus (kaip
paskirstomos kontaktinës ir nekontaktinës etato valandos, maksimalø ir minimalø kontaktiniø valandø
skaièiø, darbø uþ nekontaktines valandas pasirinkimo principus);
veiklas ir sàlygas, kai mokytojams skiriamas priedas
prie atlyginimo;
susitarimus dël mokytojø darbo ir poilsio;
darbuotojø skatinimo bûdus.

Viena didþiausiø ðiuolaikinës Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos problemø yra pernelyg maþas mokytojo susidomëjimas
klasës vadovo veikla. Mokytojai daþnai teigia, kad pagal ðiuo
metu galiojantá darbo apmokëjimo tvarkos apraðà ir atsiþvelgiant á tai, kiek klasës vadovas ið tiesø turi dirbti, uþ klasës
vadovo veiklà nëra pakankamai atlyginama. Todël patvirtintu
Eksperimentiniu etatiniu darbo apmokëjimo tvarkos apraðu numatyta, kad mokytojams, vadovaujantiems klasei, ástaigos vadovas gali nustatyti iki 10 proc. tarnybinio atlyginimo priedà.
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ið esmës bûtø kompromituojama pati etatinio mokytojø darbo apmokëjimo idëja ir valstybës deklaruoti naujos mokytojø
darbo apmokëjimo sistemos principai.
Etatinis mokytojø darbo apmokëjimas kelia aukðtus reikalavimus savivaldybëms – deramas mokyklø tinklo sutvarkymas
leidþia ne tik taupyti ðvietimui skiriamas valstybës lëðas ir visoms mokykloms uþtikrinti deramà teikiamo ugdymo kokybæ, bet ir leidþia mokyklø mokytojams pasinaudoti visais etatinio mokytojø darbo apmokëjimo pranaðumais. Mokyklø vadovai nurodë taikomus jø bûdus, kaip, esant lëðø, galima padidinti mokytojø atlyginimà:

•
•
•

•
•

sudarant galimybæ turëti iki 6 papildomø kontaktiniø
valandø;
skiriant atlyginimo priemokà uþ papildomø darbø atlikimà (pvz., uþ vadovavimà klasei);
sudarant kolektyvinæ sutartá, kurioje gali bûti pagal
mokytojø lûkesèius ir finansines mokyklos galimybes
fiksuojami skirtingi maksimalûs kontaktiniø valandø krûviai ávairiø dalykø mokytojams;
pavaduojant sergantá mokytojà – tada jø darbas apmokamas pagal tarifiná ákainá;
mokant vienkartines iðmokas uþ parengtus finansavimui projektus, jø vykdymà ir administravimà.

Mokyklø vadovø apklausa parodë, kad ðia galimybe pasinaudojo 11 ið 12 eksperimente dalyvaujanèiø mokyklø (dvyliktoji mokykla yra pradinë miesto mokykla, o pradinës mo-

Pradëjus taikyti etatiná mokytojø darbo apmokëjimà, mokyklos vadovai priversti labiau bendradarbiauti su mokyklos bu-

kyklos mokytojo ir klasës vadovo veiklà yra sunkiau atskirti).
Eksperimento mokyklø mokytojø vertinimu, toks papildomas
atlyginimas uþ klasës vadovo veiklà dar nëra visiðkai pakankamas, bet eksperimento mokyklø vadovai paþymëjo, kad
jiems ið esmës nebeliko dideliø sunkumø parinkti visus reikalingus klasiø vadovus.

halteriu. Lietuvos savivaldybëse ávairiai nustatoma mokyklos
buhalterio darbo vieta – vienose savivaldybëse mokyklos buhalteris visu ar dalimi etato dirba konkreèioje mokykloje, kitose savivaldybëse pereita prie centralizuotos mokyklø ar visos savivaldybës biudþetiniø ástaigø buhalterijos. Eksperimente
dalyvaujanèiø mokyklø vadovai ásitikinæ, kad daug geriau, kai

Galimybë mokyklos mokytojams mokëti atlyginimo priedà
paskatino eksperimento mokyklø vadovus ávairiais bûdais atlyginti mokytojams ir uþ kitus atliktus mokyklai svarbius darbus. Tokià galimybæ mokyklos vadovui gali apsunkinti kai kurie norminiai dokumentai. Pavyzdþiui, 2008 metø Valstybës
biudþeto ir savivaldybiø biudþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymu nustatyta, kad mokyklø steigëjai gali perskirstyti

mokyklos buhalteris dirba mokykloje, nes:
• jis gali geriau ásigilinti á vienos mokyklos specifikà,
vietoje lengviau diskutuoti, pasitarti ir priimti sprendimus;
• taupomas mokyklos direktoriaus laikas, operatyviau
sprendþiamos problemos;

•

mokyklos vadovas lengviau ir paprasèiau gauna jam
bûtinà informacijà, pvz., apie panaudotas ir nepanaudotas lëðas, apie galimybæ skirti priedus mokytojams
uþ atliktus papildomus darbus;
dirbantis mokykloje buhalteris gali greièiau ir lengviau iðspræsti ir paaiðkinti mokytojams kilusius neaiðkumus.

mokykloms mokinio krepðelio lëðas (iki 5 procentø visos specialios tikslinës dotacijos arba valstybës biudþeto lëðø dalies), bet ne daugiau kaip 15 procentø mokyklai skirtø lëðø.
Todël, jei savivaldybëje nëra sutvarkytas mokyklø tinklas, kyla poreikis didesniø mokiniø skaièiumi mokyklø mokinio krepðelio lëðas perskirstyti ið mokinio krepðelio lëðø neiðsilaikanèioms maþoms mokiniø skaièiumi mokykloms. Tada nei dide-

Visoms ðalies bendrojo lavinimo mokykloms perëjus prie eta-

lës, nei maþos mokiniø skaièiumi mokyklos gali neturëti pakankamai lëðø mokytojams mokëti atlyginimo priedus, kuriuos dabar gali gauti eksperimento mokyklø mokytojai. Taip

tinio mokytojø darbo apmokëjimo, ne visos mokyklos galës
turëti mokyklos buhalterá – vienose savivaldybëse bus sunku
vietoj centralizuotos buhalterijos kiekvienoje mokykloje ásteigti

•
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buhalterio etatà, kitur maþos mokiniø skaièiumi mokyklos tiesiog negalës iðlaikyti atskiro mokyklos buhalterio. Todël atsiranda specialiø ir mokykloms patogiø buhalteriniø kompiuteriø programø poreikis.
Etatinis mokytojø darbo apmokëjimas esant poreikiui leidþia
mokytojui papildomai turëti iki 6 kontaktiniø valandø per savaitæ. Tokios valandos yra apmokamos brangiau nei áprastos kontaktinës etato valandos – á jø kainà jau átrauktas apmokëjimas
uþ mokytojø pasirengimà pamokai ir sàsiuviniø taisymà. Mokyklos vadovø apklausa parodë, kad eksperimento mokyklose tai yra ne tik trûkstamø mokytojø poreikio sprendimo galimybë, bet ir mokytojø materialinio skatinimo priemonë. Kaip
ðia priemone naudojasi mokyklos? Tokios papildomos kontaktinës valandos eksperimento mokyklose skiriamos daugumai mokykloje visu etatu dirbanèiø mokytojø: keturiose eksperimento mokyklose iki 6 papildomø kontaktiniø valandø turëjo
90 proc. ir daugiau mokytojø, penkiose – nuo 80 iki 89 procentø. Tik vienoje ið dvylikos mokyklø (pagrindinëje kaimo mokykloje) iki 6 papildomø kontaktiniø valandø turëjo 26 proc.
mokykloje visu etatu dirbanèiø mokytojø.
Atrodytø, kad iki 6 papildomø kontaktiniø valandø mokytojui
galima skirti tada, kai jis jau turi maksimalø (22) kontaktiniø
etato valandø skaièiø. Ar mokyklos laikosi tokios nuostatos?
Mokyklø vadovø apklausa parodë, kad ðeðiose (lygiai pusëje) eksperimento mokyklø maþiau nei 22 kontaktines etato
valandas turi daugiau nei 90 proc. mokytojø, turinèiø ir papildomø kontaktiniø valandø, o dviejose mokyklose tokiø mo-
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kytojø yra nuo 80 iki 89 proc. Galimybë tokiu bûdu pakelti
mokytojui atlyginimà atsiranda, nes nauja mokytojø darbo
apmokëjimo tvarka leidþia paèioje mokykloje mokytojams susitarti su mokyklos vadovybe. Tada kolektyvinëje sutartyje,
atsiþvelgiant á padëtá konkreèioje mokykloje, yra numatoma,
kad, pavyzdþiui, vienø dalykø mokantys mokytojai negali turëti daugiau kaip 19 kontaktiniø valandø per savaitæ, kitø dalykø mokantys – daugiau kaip 21 kontaktinæ valandà per savaitæ, o likusiems mokytojams galioja reikalavimas turëti iki
22 kontaktiniø etato valandø per savaitæ. Aiðku, tokie mokytojø ir mokyklos vadovybës susitarimai galimi tik tada, kai
mokykloje mokosi pakankamas mokiniø skaièius ir dalis mokyklos gaunamø mokinio krepðelio lëðø nëra perskirstoma kitoms mokykloms.
Jei, naudojant tarifiná darbo apmokëjimo modelá, mokyklos
vadovybei bûdavo sunku deramai atlyginti mokytojams, atliekantiems daug mokyklai naudingø darbø, tai etatinis mokytojø darbo apmokëjimas sukûrë prieðingà problemà. Kiekvienas eksperimento mokyklø mokytojas turi nuo 8 iki 12 nekontaktiniø etato valandø. Kà daryti mokyklos vadovams, jei
ðios nekontaktinës valandos turi bûti skiriamos neiniciatyviam
mokytojui? Eksperimento mokyklose, jei mokytojas negali
pats pasisiûlyti atlikti koká nors mokyklai svarbø darbà, jam
paprastai skiriamas maksimaliai galimas kontaktiniø valandø
kiekis. Tokiems mokytojams daþniau skiriami budëjimai, darbas mokyklos bibliotekoje ar skaitykloje, veikla, priimant dokumentus mokyklos raðtinëje ir pan.

KAIP KEISIS ETATINIO MOKYTOJØ DARBO APMOKËJIMO
EKSPERIMENTO SÀLYGOS ANTRAISIAIS EKSPERIMENTO METAIS?
Eksperimentas yra veikla, leidþianti pakankamai greitai keisti mokyklos veiklos ir mokytojø darbo sàlygas, jeigu paaiðkëja, kad
kuri nors priimtø norminiø aktø nuostata ar kita aplinkybë apsunkina mokytojø darbà arba kelia abejoniø dël galimybiø praktiðkai pritaikyti eksperimento mokyklose ágytà patyrimà visose Lietuvos mokyklose. Pirmieji etatinio mokytojø darbo apmokëjimo

Antraisiais eksperimento metais mokyklø bendruomenëms siûloma kita 6 papildomø kontaktiniø valandø apmokëjimo tvarka: papildomos kontaktinës valandos laikomos mokytojo etato
dalimi (tada mokytojas turëtø, pvz., 1,2 etato), jos apmokamos taip pat, kaip etato kontaktinës valandos ir, atsiþvelgiant
á papildomø kontaktiniø valandø kieká, kaip ir etate, priskai-

eksperimento metai parodë, kad reikalingi tam tikri pataisymai.

èiuojamos papildomos nekontaktinës valandos uþ pasirengimà pamokoms ir sàsiuviniø taisymà (atsiþvelgiant á mokomàjá
dalykà). Tokiu atveju mokytojo atlyginimas uþ papildomas kontaktines valandas nebepriklausytø nuo mokiniø atostogø ar
ðvenèiø dienø.

Tiek mokyklø vadovø, tiek mokytojø apklausø metu respondentai labiausiai abejojo 6 papildomø kontaktiniø valandø apmokëjimo tvarka. Pirmaisiais eksperimento metais ðios papildomos kontaktinës valandos buvo apmokamos brangiau – á
jø kainà buvo átrauktas atlygis uþ mokytojø pasirengimà pamokai ir sàsiuviniø taisymà. Bet ðiø papildomø kontaktiniø
valandø dël Lietuvoje galiojanèios darbo apmokëjimo tvarkos mokytojams nebuvo galima tarifikuoti mokiniø atostogø
ir ðvenèiø dienomis.

Bendras kontaktiniø ir nekontaktiniø valandø skaièius, kaip ir
anksèiau, neturës virðyti 36 valandø per savaitæ. Eksperimento mokyklø bendruomenës turës paèios apsispræsti, kurià rinksis papildomø kontaktiniø valandø apmokëjimo tvarkà: senàjà, kai papildomos kontaktinës valandos apmokamos bran-
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giau, bet jos nëra tarifikuojamos mokiniø atostogø ir ðvenèiø
metu, ar naujàjà, kai papildomos kontaktinës valandos apskaièiuojamos ir apmokamos taip pat, kaip ir etato valandos
ir tada mokytojo, turinèio papildomø kontaktiniø valandø, atlyginimo dydis nepriklausys nuo ðventiniø dienø skaièiaus ar

skaièiumi. Ðalies kaimo vietovëse veikia ir maþesniø mokyklø.
Ar eksperimentuojamas mokytojø darbo apmokëjimo modelis leis ir maþesnëms kaimo mokykloms, sugebanèioms iðsilaikyti ið valstybës skiriamø mokinio krepðelio lëðø, sëkmingai taikyti etatinio mokytojø darbo apmokëjimo modelá? Sie-

mokiniø atostogø.

kiant tai iðsiaiðkinti, antraisiais eksperimento metais etatiná mokytojø darbo apmokëjimà pradës eksperimentuoti dvi Varënos rajono mokyklos – Liðkiavos (96 mokiniai) ir Vydeniø
(111 mokiniø) pagrindinës mokyklos.

Pirmaisiais eksperimento metais mokytojai ir ðvietimo vadybininkai daþnai atkreipdavo eksperimento darbo grupës nariø dëmesá á tai, kad visos dvylika eksperimente dalyvaujanèiø
bendrojo lavinimo mokyklø yra pakankamai didelës mokiniø

KOKIAIS TYRIMAIS REMTASI ANALIZUOJANT ETATINIO MOKYTOJØ
DARBO APMOKËJIMO EKSPERIMENTO REZULTATUS?
2007 m. lapkrièio–gruodþio mën. ir 2008 m. geguþës–birþelio
mën. atlikta eksperimente dalyvaujanèiø mokyklø vadovø apklausa. Abiem atvejais atsakytos anketos gautos ið visø 12
eksperimente dalyvaujanèiø mokyklø. 2008 m. vasario mën.
anketuoti eksperimento ir kontrolinëse mokyklose dirbantys
mokytojai. Ið viso apklausti 673 eksperimento mokyklø mokytojai (90 proc. ðiø mokyklø mokytojø) ir 607 kontroliniø mokyklø mokytojai (89 proc. ðiø mokyklø mokytojø). Ðiuos tyrimus Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu atliko Ðvietimo
plëtotës centro vyriausias specialistas dr. Albinas Kalvaitis.
Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu, 2008 m. vasario–
kovo mën. Vieðosios politikos ir vadybos instituto tyrëjai atli-

ko kokybiná mokyklø vadovø bei mokytojø pirmojo eksperimento etapo vertinimo tyrimà. Buvo atlikti trys interviu: dviejø
(Vilniaus miesto ir Kauno rajono) mokyklø, kurios dalyvauja
etatinio mokytojø darbo apmokëjimo eksperimente, vadovø
ir vienos mokyklos (Vilniaus miesto), kuri nedalyvauja eksperimente, vadovo. Taip pat buvo suorganizuotos dvi tikslinës
diskusijø grupës – pagrindinë ir kontrolinë. Pagrindinæ diskusijø grupæ sudarë 12 eksperimente dalyvavusiø mokyklø mokytojø, kontrolinæ diskusijø grupæ – 10 eksperimente nedalyvavusiø mokyklø mokytojø ið skirtingø Lietuvos regionø ir mokyklø.

ÐVIETIMO PROBLEMOS ANALIZË – Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidiniø serija, skirta politikams, savivaldybiø ir apskrièiø ðvietimo
padaliniø specialistams bei plaèiajai visuomenei, nuðvieèianti kylanèias ir sprendþiamas ðvietimo problemas. Serijoje „Ðvietimo
problemos analizë“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali ðvietimo sistemos funkcionavimo problemø analizë. Leidiniai yra publikuojami internete adresu http://www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm.
Pasiûlymus, pastabas ar komentarus praðome siøsti Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjui
Rièardui Aliðauskui (ricardas.alisauskas@smm.lt).
Analizæ parengë dr. Albinas Kalvaitis, Ðvietimo plëtotës centro Mokiniø pasiekimø tyrimø skyriaus vyriausias specialistas.
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