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Mus rasite: 

        

 

: Švietimo naujovės ; 
 

► 2016-2017 m.m. pradedama vykdyti Pradinio ugdymo programa, Pagrindinio 

ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendroji programa. ◄ 

► 2016 m. rudenį bus patvirtinti 2017-2019 m. mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai. Svarbiausia kvalifikacijos tobulinimo programos dalis – 

trumpalaikius seminarus keis tęstinis kvalifikacijos tobulinimas – viena 

kvalifikacijos tobulinimo programa truks ne mažiau nei 40 val., o baigus 

programą, bus patvirtinama įgyta papildoma kompetencija. ◄ 

► Pagal Bendruosius ugdymo planus 2016-2017 m.m. mokiniams baigiasi 

birželio 16 dieną. Skaitykite: Ugdymo programos. Lietuvoje mokslo metai trunka 

34 savaites, nors daugelio Europos šalių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

mokosi 37-40 savaičių per metus. Lietuvos moksleiviai ir atostogauja daugiausia – 

beveik keturis mėnesius per metus. ◄ 

► Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas (MMA) didėja 30 eurų 

(iki 380 eurų neatskaičius mokesčių), nors Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 

misijos Lietuvoje vadovas Christophas Klingenas (Kristofas Klingenas) šiemet 

kovą rekomendavo pristabdyti MMA kėlimą. ◄ 

► Pedagogų atlyginimams kelti 2016-2020 metams planuojama skirti 195,8 mln. 

eurų. Tai numatoma Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 

programos projekte. Pagal programą pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai 

kasmet didėtų 5 proc. (2017 m. – 35,4 mln. eurų, 2018 m. – 44,3 mln. eurų, 2019 

m. – 54 mln. eurų, 2020 m. – 52,6 mln. eurų). ◄ 

► Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. nebeliks minimalių koeficientų, jie bus pakelti iki 

vidurkio. Algos iki 5 proc. didės tiems, kuriems jos iki šiol buvo skaičiuojamos 

pagal mažesnį koeficientą. ◄ 

► Numatoma pertvarkyti mokytojų darbo apmokėjimo tvarką – įvesti etatinį 

apmokėjimą. Aukštesnės kvalifikacijos mokytojai turėtų daugiau metodinio darbo, 

talkintų jaunesniems kolegoms. ◄ 

► Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir Vyriausybei pateikė Pedagogų 

rengimo, kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo 

kaitos kryptis. Jose pabrėžiamas dėmesys mokytojo kvalifikacijos ir profesijos 

prestižo kėlimui, būsimųjų pedagogų atrankai ir pedagoginei praktikai. Siūloma 

veiklos vertinimą sieti su mokinių pasiekimais. Skaitykite: Pedagogų rengimo, 

kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos 

kryptys. ◄ 

► Nuo 2017 m. sausio 1 d. visų pedagogų algos bus skaičiuojamos tik pagal 

maksimalius koeficientus. Tai reiškia, kad koeficientai padidės iki maksimalių, 

taip bus panaikintos vadinamosios tarifinių atlygių koeficientų „žirklės“.◄ 

► Nuo 2018 m. sausio 1 d. 5 proc. didės algos visiems be išimties pedagogams. 

Tiek pat jos bus keliamos ir 2019 m., ir 2020 m., o ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams – po 15 proc., kad jų darbo užmokestis 

priartėtų prie mokytojų algų. ◄ 

► Patvirtintas naujasis Darbo kodeksas (DK). ◄ 
 

 

 
 

 

 

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

 
 

Liepos mėnuo ir liaudies prietarai 

: Liepos 4-9 d. ; 

 
Lietuvos moksleivių dainų šventė 2016 

(programa) 
 

Liepos 6-oji - Valstybės diena 
 

Lietuviai visame pasaulyje vienu balsu 

giedos "Tautišką giesmę" 

 
 

Mindaugas - Lietuvos karalius 

Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo diena 

: Įsimintinos liepos datos ; 
5 d. 40-osios 

mirties metinės 

Antanas Jonynas (1923-

1976), rašytojas, poeto 

Antano A. Jonyno tėvas 

20 d. 35-osios 

mirties metinės 

Juozas Paukštelis (tikr. 

Ptašinskas) (1899-1981), 

rašytojas, prozininkas, 

dramaturgas, vertėjas 

29 d.   135-

osios mirties 

metinės 

Laurynas Ivinskis (1810-

1881), tautosakininkas, 

poetas, publicistas, vertėjas, 

lietuvių švietėjas, pirmojo 

lietuviško kalendoriaus 

rengėjas ir leidėjas 

Daugiau informacijos ČIA 
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