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 MOKYTOJO   
 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   
 

I SKYRIUS                                                                                                                    
PAREIGYBĖ 

1. Pareigybės pavadinimas ir  grupė: Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos 
mokytojas ir koncertmeisteris yra priskiriamas 3 (specialistų) grupei. 

2. Pareigybės lygis – mokytojas priskiriamas A2. 
3. Pareigybės paskirtis: ugdyti mokinius pagal neformaliojo meninio ugdymo programas, 

taikyti naujas meninio ugdymo metodikas, lavinti praktinius mokinių meninius įgūdžius, ugdyti vertybines 
meno suvokimo nuostatas, planuoti mokinių meninio ugdymo turinį, organizuoti mokinių meninio ugdymo 
veiklą, vertinti mokinių meninio ugdymo pasiekimus, lavinti asmeninius ir kūrybinius sugebėjimus. 

4. Pareigybės pavaldumas: Mažeikių V. Klovos muzikos mokyklos mokytojas tiesiogiai 
pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
 

II SKYRIUS 
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
  5. Mokytojui, einančiam šias pareigas, keliami reikalavimai: 

5.1. aukštasis, aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų  arba specialusis vidurinis išsilavinimas, 
įgytas iki 1995 metų; 

5.2. ne mažiau kaip 320 valandų (12 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko 
didaktikos  kursų ir 8 metų pedagoginio darbo stažo turint aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ne 
mažiau kaip 240 valandų (9 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų ir 6 metų 
pedagoginio darbo stažo turint aukštąjį išsilavinimą arba ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) 
pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų ir 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje 
stažo turint aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

5.3.  turint aukštąjį išsilavinimą nuoseklųjį ar nenuoseklųjį, nuolatinių ar ištęstinių studijų metu yra 
išklausyta 1600 (60studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir didaktikos dalykų, išlaikytos šių dalykų 
įskaitos ir egzaminai. Šiuo atveju netaikomi 5.2 punkte numatyti reikalavimai. 

5.4. kompiuterinio raštingumo kvalifikacija, atitinkanti bazinius kompiuterinio raštingumo 
reikalavimus, remiantis Lietuvos respublikos visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto 1 priede 
nurodyta Bazinės kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programa; 

5.5.  gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu lietuvių kalba ir mokėti bent vieną užsienio kalbą 
B1 kalbos lygiu. 

6. Mokytojas turi:, 
6.1. būti susipažinęs  ir vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo saugos ir sveikatos, 
priešgaisrinės saugos instrukcijas ir teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 

6.2. žinoti mokyklos organizacinę struktūrą;  
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6.3. psichologinius pagrindus; 
6.4. mokinių muzikinius interesus ir poreikius; 
6.5. mokinių amžiaus tarpsnių ir neformaliojo meninio ugdymo pedagoginius ir psichologinius 

pagrindus; 
6.6. pagrindinius meninės veiklos tikslus ir uždavinius;  
6.7. neformaliojo meninio ugdymo programas, žinoti mokomų dalykų ugdymo programų turinį, 

mokomam dalykui keliamus reikalavimus, taikyti tinkamus  mokymo metodus; 
6.8.  meninio neformaliojo ugdymo turinį, veiklos formas, koncepcijas; 
6.9. Lietuvos Respublikos švietimą reglamentuojančius teisės aktus; 
6.10. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso, bendravimo psichologijos pagrindų. 
7. Mokytojas privalo vadovautis:  
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo 
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;  

7.2. mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis;  
7.3. darbo sutartyje sulygtais susitarimais;  
7.4. šiuo pareigybės aprašymu bei kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, 

potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 
 

III SKYRIUS 
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
                    8. Mokytojas atlieka šias funkcijas susijusias su kontaktinėmis valandomis, nekontaktinėmis 
valandomis, skirtomis funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti ir valandomis, 
skirtomis funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei bei profesiniam tobulėjimui, vykdyti; 

9. Įgyvendina ugdymo plano uždavinius, ugdymo turinį, pradinio ir pagrindinio meninio 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų bei kitų neformaliojo ugdymo programų tikslus ir 
uždavinius; 

9.1. taiko tinkamiausias meninės saviraiškos formas, kuria palankią kūrybai ir mokinių 
asmenybės saviraiškai aplinką; 

9.2. ugdo ir moko mokinius groti įvairiais muzikos instrumentais, grojimo technikų, 
supažindina mokinius su muzikos istorija ir teorija, moko mokinius sceninės kultūros įgūdžių;   

9.3. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį, pritaiko mokymo medžiagą, 
atsižvelgdamas į mokinius, turinčius mokymosi sunkumų ir specialių ugdymosi poreikių; 

9.4. atsižvelgus į mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudaro galimybes įgyti reikiamų 
kompetencijų, karjeros ir profesijos planavimo pagrindų; 

9.5. parengia ir suderina savo dalyko ilgalaikį planą, nustatyta tvarka jį koreguoja, pagal jį 
vykdo ugdomąją veiklą;  

9.6. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms bei  tinkamai jas organizuoja; 
9.7. nustato aiškius pamokų, projektų ir kitų mokymo formų tikslus ir uždavinius, informuoja 

apie šiuos tikslus mokinius; 
9.8. dalyvauja mokyklos rengiamuose koncertuose, konkursuose, šventėse, kituose 

renginiuose, ruošia mokinių pasirodymus mokykloje rengiamiems koncertams, konkursams, šventėms, 
kitiems renginiams, rengia mokinius ir ruošia jų pasirodymus rajoniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
konkursuose, šventėse Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse; 

9.9. vertina mokinių žinias, gebėjimus, pažangą, pasiekimus, žymi mokinių pasiekimus, 
lankomumą ir kitą informaciją, susijusią su ugdymu e-dienyne, dalyvauja teisės aktų nustatyta tvarka 
mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų,  egzaminų vykdymo, vertinimo  komisijose; 

9.10. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), juos informuoja, konsultuoja vaikų 
ugdymo klausimais; 



9.11.    bendradarbiauja su mokyklos pedagogais mokinių ugdymo klausimais; 
9.12 dalyvauja įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo veiklose; 
9.13. dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose, 

seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir pan.; 
9.14.    gilina bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu; 
9.15.    analizuoja mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus; 
9.16.  gerbia mokinius kaip asmenis, nepažeidžia jų teisių ir teisėtų interesų, užtikrina jų 

saugumą; 
9.17.  pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio,  psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą, patyčias ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, 
nedelsiant imasi adekvačių priemonių pagal mokyklos nustatytą tvarką, apie tai informuoja mokyklos vadovą 
bei mokinio tėvus; 

9.18. įvykus nelaimingam atsitikimui mokykloje, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą 
nukentėjusiam, informuoja mokyklos direktorių, esant reikalui iškviečia greitąją medicininę pagalbą;  
 9.19.  laikosi mokyklos darbo tvarkos,  saugaus darbo ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos, 
higienos taisyklių ir šio aprašymo reikalavimų. 
                      9.20.  vykdo kitus teisėtus mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymus. 
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