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 I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Mokytojo pareigybės aprašymas reglamentuoja mokytojo, dirbančio pagal muzikinio 

lavinimo programas, profesinę veiklą.  

2. Mokytojas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 

2003, Nr.63-2853) 48 straipsnyje ir Kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, dirbantiems 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-

506 (Žin.,2005, Nr.43-1395), numatytus reikalavimus.  

3. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais 

teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis ir pareigybės aprašymu.  

 

II. PAGRINDINIAI MOKYTOJO VEIKLOS TIKSLAI  

 

4. Ugdyti mokinių vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius gebėjimus, 

informacinę kultūrą ir gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą.  

5. Atsižvelgus į mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų 

kompetencijų, karjeros ir profesijos planavimo pagrindų.  
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III. MOKYTOJO TEISĖS  

 

6. Siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas.  

7. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

8. Būti atestuotu ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  

9. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.  

10. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.  

11. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.  

 

IV. MOKYTOJO PAREIGOS  

 

12. Planuoti savo ugdomąją veiklą.  

13. Pasirengti pamokoms ir jas vesti.  

14. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdomąją veiklą.  

15. Vertinti mokinių pažangą ir pasiekimus.  

16. Rengti mokomuosius projektus ir dalyvauti jų veikloje.  

17. Rengti specialiųjų poreikių mokiniui, kurį jis moko, pritaikytą dalyko programą.  

18. Teikti pagalbą mokiniui pastebėjus jo atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar 

įvairaus pobūdžio išnaudojimą. 

19. Imtis atitinkamų priemonių pastebėjus ar įtarus mokinius apsvaigusius nuo psichiką 

veikiančių medžiagų.  

20. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu informuoti juos apie mokinio lankomumą ir dalyko 

mokymosi pasiekimus.  

21. Dirbti su turinčiais mokymosi sunkumų ir gabiais mokiniais.  

22. Supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, vesti saugaus elgesio instruktažus, 

užtikrinti ugdomų mokinių saugumą.  

23. Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus.  

24. Dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, egzaminų organizavimo, vykdymo, 

vertinimo ir apeliacinėse komisijose.  

25. Dalyvauti metodinėje veikloje.  

26. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.  

27. Dalyvauti planuojant mokyklos veiklą.  
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28. Vykdyti kitus darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtus pavedimus.  

29. Vadovaujant grupei:  

29.1. bendrauti ir bendradarbiauti su grupėje dirbančiais mokytojais mokinių ugdymo 

klausimais;  

29.2. rūpintis mokinių sveikata, padėti reguliuoti darbo ir poilsio rėžimą;  

29.3. vykdyti žalingų įpročių prevenciją, informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį apie jų apraiškos atvejus;  

29.4. stebėti mokinių pasiekimus, informuoti apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus);  

29.5. kartu su mokiniais ir/ar tėvais (globėjais, rūpintojais) planuoti ir organizuoti 

vadovaujamos grupės renginius;  

29.6. kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas, 

rūpintis tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimu;  

29.7. padėti mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį.  

30. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas. 

 

 

Nuostatus parengė darbo grupė pareiginiams nuostatams atnaujinti.                      

Pirmininkas:  Albertas Baika , direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Nariai:       Rimantas Jurkonis, mokytojas metodininkas 

  Dalia Želvienė, mokytoja metodininkė 

  Romualdas Jonavičius, mokytojas 

 

 
 


