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PAMOKŲ TVARKARAŠČIŲ SUDARYMO, TVIRTINIMO, PAMOKŲ KEITIMO IR 

MOKYTOJŲ  PAVADAVIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Švenčionių profesinio rengimo centro pamokų tvarkaraščių sudarymo, tvirtinimo, pamokų 

keitimo ir mokytojų  pavadavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Švenčionių profesinio 

rengimo centro (toliau – Centro) tvarkaraščių sudarymo, tvirtinimo, pamokų   pavadavimo ir  keitimo 

principus.  Tvarkos tikslas – siekti kokybiško ugdymo proceso organizavimo, bendradarbiavimo tarp 

mokinių ir mokytojų gerinimo ir informavimo. 

  2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso nuostatomis ir jas įgyvendinančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro patvirtintu Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

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

krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu, Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas, darbo laiko grafiko sudarymo bendrosiomis nuostatomis, 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su 

profesiniu tobulėjimu, aprašu. 

 

II. TVARKARAŠČIŲ SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS 

3. Už tvarkaraščio sudarymą atsakingas gimnazijos skyriaus vedėjas arba kitas Centro 

direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 

4. Preliminarus pirmo pusmečio pamokų tvarkaraštis sudaromas iki kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo 1 d. Pirmam  pusmečiui nuolatinis tvarkaraštis sudaromas iki rugsėjo 20 d., antram  pusmečiui, 

likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki šio pusmečio pradžios. Tvarkaraštis sudaromas  naudojantis aSc arba 

kita mokyklos naujai įsigyta programa.  

5. Konsultacijų, kitų užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas esant poreikiui. 

6. Sudarytas tvarkaraščio projektas, likus 4 dienoms iki tvirtinimo,  išsiunčiamas mokytojams  ir 

mokiniams susipažinimui naudojantis informacijos technologijomis. Mokytojai gali teikti pasiūlymus 

tvarkaraščiui optimizuoti. Pasiūlymai gali būti teikiami ne vėliau, kaip likus 2 dienoms iki tvarkaraščio 

patvirtinimo. 

7.  Pamokų tvarkaraščius, konsultacijų tvarkaraščius ir  jų pakeitimus tvirtina Centro direktorius.  
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III. MOKYTOJŲ  PAMOKŲ PAVADAVIMAS 

8. Mokytojo ligos, mokymosi, nemokamų, nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų atveju 

organizuojamas pamokų pavadavimas apmokant už darbą pavaduojančiam mokytojui: 

8.1.  Pavaduoti gali to paties dalyko ar mokantys giminingų dalykų mokytojai, dirbantys Centre, 

arba priimami atitinkamo dalyko mokytojai iš kitos mokyklos.  

8.2. Pavadavimas įforminamas direktoriaus įsakymu, sutikus pavaduojančiam mokytojui. 

Pavaduojantis mokytojas  susipažįsta su dalyko mokytojo teminiu planu ir dienynu, vykdo ugdymo 

programą, pildo dienyną. Gimnazijos skyriaus vedėjas arba kitas atsakingas darbuotojas pažymi    

e.dienyne pavadavimą, kad mokytojas galėtų pildyti  dienyną.  

8.3. Baigę pavadavimą arba paskutinę mėnesio dieną, mokytojas apie vestų  pamokų skaičių ir 

datas informuoja gimnazijos skyriaus vedėją, atsakingą už darbo laiko žiniaraščio pildymą. 

8.4.  Už vestas pavaduotas pamokas apmokama pagal  gimnazijos skyriaus vedėjo arba kito 

atsakingo darbuotojo pateiktą pažymą.   

8.5. Pavaduojančio mokytojo maksimalus darbo laikas per savaitę neturi viršyti  

penkiasdešimt keturių valandų  (kontaktinės ir  kitos valandos).  

8.6. Pavadavimui su darbuotoju sudaroma terminuota darbo sutartis.  

9. Pavaduojant mokytoją, kuris veda pamokas vienam pogrupiui, jį gali pavaduoti kitą pogrupį 

mokantis mokytojas (esant pavaduojančio mokytojo sutikimui).  Grupės jungiamos ir mokytojas dirba 

su visa grupe. Už vestas valandas gali būti mokamas priedas, kurio dydis yra 30 procentų nuo darbo 

užmokesčio, skirto apmokėti už šias valandas. 

10. Šio Aprašo 2 priede numatytais atvejais gali būti skiriamas vienos ar daugiau pamokų 

pavadavimas. Mokytojas, kurio pamokos pavaduojamos, pildo mokytojų pamokų pavadavimo apskaitos 

lapą (1 priedas).  Jis suderina su pavaduojančiu mokytoju ir skyriaus vedėju. Pavaduojantis mokytojas  

susipažįsta su dalyko mokytojo teminiu planu,  vykdo ugdymo programą. 

11.  Kiekvieno mėnesio pavadavimo apskaitos lapai registruojami Mokytojų pavaduotų pamokų 

apskaitos knygoje ir nuo mokslo metų pabaigos saugomi 10 metų.  

                                               

IV. TVARKARAŠČIŲ KEITIMAS 

  12. Mokytojas, dėl pateisinamų priežasčių negalintis atvykti į darbą ir vesti pamokų, apie tai 

nedelsdamas turi informuoti tiesioginį vadovą arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir nurodyti 

vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių 

negali pranešti pats, tai turi padaryti jo artimieji.  

  13. Šio Aprašo 2 priedo  2.2 punkte  numatytais atvejais pamokos gali būti keičiamos. 

 Mokytojas nurodo priežastis ir žodžiu suderina su skyrių vedėjais pamokų  keitimą. 
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14. Mokytojui dėl tam tikrų priežasčių (2 priedas) neatvykus į darbą, pamokos gali būti 

keičiamos, arba grupės   jungiamos pagal tos dienos pakoreguotą tvarkaraštį, kurį sudaro gimnazijos 

skyriaus vedėjas arba kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 

15.  Skyriaus vedėjas arba kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas užpildo šio 

aprašo 3 priedą ir apie  pamokų keitimą informuoja mokytojus ir mokinius  raštu per e.dienyną.  

  16. Mokytojams savavališkai be vadovų leidimo keisti pamokų tvarkaraštį, ar pavaduoti kolegas, 

draudžiama.  

________________________ 
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Švenčionių profesinio rengimo centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pamokų tvarkaraščių sudarymo, tvirtinimo, pamokų 
keitimo ir mokytojų  pavadavimo  tvarkos aprašo 
1 priedas  

 
MOKYTOJO PAMOKŲ PAVADAVIMO APSKAITOS LAPAS  

 

_____________________ 
(pildymo data) 

 

Pavadavimo 
data 

Pamokos 
Nr. 

Grupė Pavaduojamas dalykas Pavaduojančio 
mokytojo 

 v. pavardė 

Pavaduojančio 
mokytojo 
 parašas 

Pamokų 
pavadavimo 
atvejo Nr. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
Mokytojas    ___________________________  ______________  

 (vardas, pavardė)  (parašas)  

 

SUDERINTA  

Skyriaus vedėjas 
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Švenčionių profesinio rengimo centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pamokų tvarkaraščių sudarymo, tvirtinimo, pamokų 
keitimo ir mokytojų  pavadavimo  tvarkos aprašo 
2  priedas  

           

 
2.1. Pamokų pavadavimo atvejai: 

1. Mokytojas išvyksta į kvalifikacijos tobulinimo renginį. 

2. Mokytojas su mokiniais išvyksta į varžybas, ekskursijas, konkursus arba pamokos vyksta kitoje 

aplinkoje. 

3. Profesijos mokytojas  su mokiniais  atlieka modulį sektoriniame praktinio mokymo centre.  

4. Mokytojas išvyksta į stažuotes užsienyje. 

5. Mokytojas dalyvauja brandos egzaminų vykdyme,  tikrina mokinių darbus, dalyvauja vykdant 

asmens įgytų kompetencijų vertinimą. 

6. Įvyksta kiti nenumatyti  atvejai (liga, artimojo mirtis, nemokamos atostogos  ir kt.). 

 

2.2. Tvarkaraščio keitimo atvejai: 

1. Pasibaigus dalyko/modulio pamokoms. 

2. Esant laiko trūkumui dalyko/modulio kursui išeiti.  

3. Mokytojų pavadavimo atvejais (įdarbinant mokytojus iš kitų mokyklų, jiems pritaikomas 

tvarkaraštis). 

4. Įvyksta kiti nenumatyti  atvejai (liga, artimojo mirtis, nemokamos atostogos  ir kt). 

5. Nesant galimybės skirti pavadavimą.  

 

____________________ 
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Švenčionių profesinio rengimo centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pamokų tvarkaraščių sudarymo, tvirtinimo, pamokų 
keitimo ir mokytojų  pavadavimo  tvarkos aprašo 
3  priedas  

         

   

Švenčionių profesinio rengimo centro 

pamokų tvarkaraščio pakeitimai              m.                 mėn.       d. (                        )     (           ) sav. 
                                          (metai, mėnuo, diena, savaitės diena, lyginė, nelyginė) 

 
Grupės pavadinimas  

(I G KL.) 
Grupės pavadinimas  

(II G KL.) 
Grupės pavadinimas  

(III G. KL.) 
Grupės pavadinimas  

 (III G. Kl.) 

1. 
2. 

   

Grupės pavadinimas  
(III G. Kl.) 

Grupės pavadinimas  
(IV G Kl.) 

Grupės pavadinimas  
(IV G Kl.) 

Grupės pavadinimas  
(IV G. KL.) 

    

Grupės pavadinimas  
(III kursas) 

Grupės pavadinimas  
(III kursas) 

Grupės pavadinimas  
 (II kursas) 

Grupės pavadinimas  
 (II kursas) 

    

Grupės pavadinimas 
(I kursas) 

Grupės pavadinimas 
(I kursas) 

Grupės pavadinimas 
(I kursas) 

Grupės pavadinimas 
(I kursas) 

1-8     

 

Gimnazijos skyriaus vedėjas                                                                                

 


	MOKYTOJO PAMOKŲ PAVADAVIMO APSKAITOS LAPAS

