Jonavos
rajono
savivaldybės
profesijos patrauklumo didinimo
pedagogų pritraukimo programos
1 priedas

mokytojų
ir jaunų

JAUNŲ PEDAGOGŲ, PAGEIDAUJANČIŲ GYVENTI IR DIRBTI JONAVOS RAJONO
ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮSIKŪRIMO IR PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ DALINIO
KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jaunų pedagogų, pageidaujančių gyventi ir dirbti Jonavos rajono švietimo įstaigose,
įsikūrimo ir persikėlimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos apraše (toliau - Aprašas) numatyta
jaunų specialistų pritraukimui dalinio finansavimo reikalavimai, lėšų dydis, Aprašo įgyvendinimas.
2. Aprašo paskirtis – pritraukti ir skatinti jaunus pedagoginio profilio specialistus darbui į
Jonavos rajono mokyklas, Jonavos rajono savivaldybės mokytojų profesijos patrauklumo didinimo
ir jaunų pedagogų pritraukimo programos įgyvendinimui.
3. Apraše vartojama sąvoka
Jaunas pedagogas - tai pedagoginio profilio
universitetą/kolegiją baigęs ir mažą pedagoginio darbo patirtį (iki 5 m.) turintis asmuo.
II SKYRIUS
ĮSIKŪRIMO AR PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
REIKALAVIMAI, KOMISIJOS SUDARYMAS
4. Jauniems pedagogams dalinė finansinė kompensacija dėl įsikūrimo ar persikėlimo išlaidų
skiriama:
4.1. baigus pedagoginės krypties studijas;
4.2. sudarius neterminuotą darbo sutartį su rajone esančia švietimo įstaiga;
4.3. asmeniui, priimtam visai pareigybės darbo laiko normai arba jos daliai, bet ne mažesnei
kaip 0,5 etato;
4.4. pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu nėra dirbęs mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu
kitoje švietimo įstaigoje, kuri yra Jonavos rajone;
4.5. pateikus nustatytos formos prašymą (priedas).
5. Asmens, pretenduojančio gauti dalinę būsto įsikūrimo ar persikėlimo išlaidų
kompensaciją, dokumentus vertins, vykdys atranką ir priims nutarimus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Jonavos rajono savivaldybės jaunų pedagogų rėmimo
komisija (toliau- Komisija):
5.1. atranka vykdoma pagal prioritetinę (labiausiai rajonui reikalingą) pedagoginio profilio
specialybę, atsižvelgiant į kasmet atliekamą savivaldybėje trūkstamų pedagogų analizę;
5.2. Komisijos nutarimai įforminami protokolu;
5.3. Komisija turi teisę tikrinti gaunamos informacijos teisingumą.
6. Dalinė įsikūrimo ar persikėlimo išlaidų kompensacija gali būti panaudota:
6.1. būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
6.2. sumokėti daliai paskolos būstui pirkti;
6.3. būstui remontuoti;
6.4. baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, kompiuteriui,
mobiliojo ryšio telefonui įsigyti.
7. Išmoka asmeniui išmokama pateikus išmokos panaudojimą patvirtinančius dokumentus
(sutartis, sąskaitas-faktūras ir pan.).
8. Komisijos atrinktiems pretendentams lėšos išmokamos pagal su rajono savivaldybe
pasirašytą įsikūrimo ar persikėlimo išlaidų dalinio finansavimo sutartį.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Numatomas laukiamas rezultatas –jaunų ir gabių žmonių atėjimas dirbti į Jonavos rajono
savivaldybės švietimo įstaigas.
10. Apraše numatytos priemonės ir veiklos bus įgyvendinamos tik gavus finansavimą.
Jonavos rajono savivaldybės taryba, kiekvienais metais tvirtindama savivaldybės biudžetą, numatys
iki 1000 Eur vienam asmeniui įsikūrimo ar persikėlimo išlaidas. Išmoką asmuo gali gauti tik vieną
kartą.
11. Atsižvelgiant į stebėsenos ir priežiūros rezultatus ir atlikus trūkstamų pedagoginių
darbuotojų kasmetinę analizę ir/ar esant poreikiui, savivaldybės biudžete gali būti numatyta
didesnė šiai priemonei skiriama pinigų suma.
12. Dalinis finansavimas nutraukiamas ir išmokėtos lėšos grąžinamos savivaldybei, jei
paaiškėja aplinkybės, kad pretendentas neatitinka šio Aprašo reikalavimų, pažeidė ar nevykdė
sutarties sąlygų.
________________

Jaunų pedagogų, pageidaujančių gyventi ir
dirbti Jonavos rajono švietimo įstaigose,
įsikūrimo ir persikėlimo išlaidų dalinio
kompensavimo tvarkos aprašo
priedas

___________________________________________
(Vardas, pavardė)

____________________________________________________________________
(tel. nr., el. paštas, adresas)

Jonavos rajono savivaldybės jaunų pedagogų rėmimo
komisijai
PRAŠYMAS
JAUNŲ PEDAGOGŲ, PAGEIDAUJANČIŲ GYVENTI JONAVOJE IR DIRBTI JONAVOS
RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮSIKŪRIMO/ PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ DALINIO
KOMPENSAVIMO
20..... m. .......................... mėn. ...... d.
Jonava
Prašau skirti dalinį finansavimą (pageidaujamą pažymėti √ ):
įsikūrimui ar būsto nuomai Jonavos rajono savivaldybėje išlaidoms kompensuoti;
persikėlimo išlaidoms kompensuoti;
būstui remontuoti;
baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, kompiuteriui,
mobiliojo ryšio telefonui įsigyti.
Esu baigęs(-usi) pedagoginio profilio studijų srities ______________________________
(mokslo įstaigos pavadinimas,
___________________________________________________________________________________________.
specialybė, įgyta kvalifikacija)

Dirbu nuo 20 -

-

_______________________________________________________

(darbovietės pavadinimas, pedagogo pareigos)
______________________________________________________________________________________________

Įsipareigoju 3 m. dirbti pagal specialybę Jonavos rajono ugdymo įstaigoje pagal sudarytą
sutartį su Jonavos rajono (nurodyti švietimo įstaigą)_______________________________________________.
PRIDEDAMA:
 Pažyma apie įsidarbinimą Jonavos rajono švietimo įstaigoje.
 Pedagoginių studijų baigimo diplomo kopija su pažangumo rodikliais.
 Prašymo pagrindimas.
Prisiimu atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

________________
(parašas)

____________________________________
(vardas, pavardė)

