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Ariogala

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr.XIII-198 10 ir 11 straipsnių bei 1. 2. 3.

4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo, patvirtinto 2022 m. lapkričio 24 d. Nr.XIV–1559 5 priedo 27.2

papunkčio ir 36 punkto pakeitimais:

1. p a k e i č i u Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos IV skyriaus

pirmo skirsnio 49.5 papunktį nuo 2023 m. sausio 1 d. ir jį išdėstau taip:

49.5. logopedo, specialiojo pedagogo darbo laikas per savaitę yra 32 valandų (18

kontaktinių valandų tiesioginiam darbui su vaikais ir 14 nekontaktinės valandos netiesioginiam

darbui su vaikais).

2. p a k e i č i u Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos IV skyriaus

pirmo skirsnio 49.8 papunktį nuo 2023 m. sausio 1 d. ir jį išdėstau taip:

49.8. pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo darbo laikas per savaitę yra 34 val., iš

jų 28 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 6 valandos – netiesioginiam darbui su

mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su

mokytojais, tėvais, globėjais ugdymo klausimais).
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