JONAVOS R. RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLA -DAUGIAFUNKCIS
CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Laumės g. 8, Ruklos mstl. 55290 Jonavos r., tel./faks. (8 349) 7 34 52, el.p. ruklosmokykla@gmail.com. Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190304979.

___________________________________________________________________________
PRANEŠIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO IR
PASIŪLYMAS DIRBTI PAKEISTOMIS DARBO SUTARTIES SĄLYGOMIS

2021-08-31 Nr.
______________________________________________________________________
Pranešu, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 29 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5
priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1395 (TAR, 2018-07-04, 2018-11323) (toliau - Įstatymas), kuris įsigalioja
2018 m. rugsėjo 1 d. Įstatymu mokytojų valandinė tarifinė darbo apmokėjimo sistema keičiama mėnesine
pareigybės algos (etatine) darbo apmokėjimo sistema.
Atsižvelgdamas į Įstatymą, jo pakeitimus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 45
straipsniu, siūlau Jums dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Privalomų ir neprivalomų veiklų
val./metus

Privalomų veiklų mokyklos
bendruomenei val./metus

Iš viso val. per metus

Pedag. darbuotojų didaktinis,
dalykinis konsultavimas, 6.3.1.

Edukacinių erdvių, mokymosi
aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas
ir priežiūra, 6.2.6.

Mokyklos ugdymo turiniui
įgyvendinti skirtų programų
rengimas ir vykdymas, 6.2.2.

Mokyklos renginių ar tikslinių
edukacinių veiklų organizavimas ir
dalyvavimas jose, 6.1.3.

Dalyvavimas mokyklos savivaldos
veikloje ir / ar savivaldos veiklos
administravimas, 6.1.2.

Edukacinių renginių, konkursų,
olimpiadų, išvykų organizavimas ir
dalyvavimas juose, 6.5.1.

Dalyvavimas, vadovavimas darbo
grupėms ar komisijoms, jų veiklos
administravimas ar koordinavimas,
6.1.1.

Mokyklos projektų, skirtų mokyklos
ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti,
rengimas ir jų įgyvendinimas, 6.2.3.

Mokinių konsultavimas jiems
rengiantis olimpiadoms, konkursams,
varžyboms ir pan., 6.5.3.

1. Siūlau Jums dirbti________etato _____________________________________mokytoju
(_______etato – darbas padidintu mastu).
Darbo laiko norma: _________valandos per mokslo metus.
2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas _________(buvęs koeficientas: ______ už
kontaktines valandas, ________________________už kt. valandas).
3. Individualiai susitarta dėl bendruomeninių veiklų:

Prašau informuoti apie savo sutikimą/nesutikimą dirbti pakeistomis darbo sąlygomis per 5 darbo dienas
(DK 45 str. 2 d.) nuo šio pranešimo gavimo.
Jei Jūs nesutinkate dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, galite būti atleistas(-a) iš darbo Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas

Gitana Lemkienė

Darbuotojas:
Pranešimą gavau ir sutinku/ nesutinku dirbti pakeistomis darbo sąlygomis:

________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
(data)

