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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – teikti ugdymą pagal formalųjį vaikų švietimą papildančio, 

neformaliojo vaikų švietimo muzikos, dailės, teatro programas. 

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

2011, Nr. XI-1281) 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 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 įsakymu (Žin.,2005, Nr.43-1395), 

numatytus reikalavimus.  

5. Mokytojas savo darbe vadovaujasi mokyklos direktoriaus įsakymais, Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais švietimą 

reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, Mokyklos saugos ir sveikatos instruktavimo tvarkos aprašu, nustatytomis mokinių 

darbo ir saugaus elgesio pamokose taisyklėmis, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos aprašu, kitais Mokyklos vidaus dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Mokytojas pavaldus Mokyklos direktoriui, jį pavaduojančiam direktoriaus 

pavaduotojui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Neformaliojo švietimo muzikos mokytojo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti 

šiuos specialius reikalavimus: 

7.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro   

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštuoju koleginiu išsilavinimu su 

profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, turintys valstybės 

nustatytą pedagogo kvalifikaciją; 

7.2. gebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu taisyklinga 

lietuvių kalba;  

7.3.  mokėti bent vieną užsienio kalbą B1 lygiu, dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis; 

7.4. gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Neformaliojo švietimo muzikos mokytojo pareigas einančio darbuotojo veikla atitinka  

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 1 priede  nustatytas veiklos sritis, pagal įgytą 

kvalifikacinę kategoriją. 

9. Neformaliojo švietimo muzikos mokytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias  

funkcijas: 

 

 



9.1. ugdymo procesą organizuoja ir įgyvendina vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintomis 

rekomendacijomis Dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo, individualizuoja konkretaus dalyko programas;  

9.2. dirba pagal direktoriaus pavaduotojo patvirtintą darbo grafiką;   

9.3. visapusiškai dalyvauja mokyklos ugdymo procese; 

9.4. ugdo mokinių vertybines, demokratines, menines, kultūrines ir pilietines nuostatas, 

komunikacinius gebėjimus, informacinę kultūrą, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą,  

9.5. planuoja savo ugdomąją veiklą: laiku parengia metinės veiklos planą, dėstomų dalykų 

ugdymo programas, teminius, pamokų planus; 

9.6. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį, pritaiko dalyko programas gabiems, 

specialiųjų poreikių, namuose besimokantiems mokiniams; 

9.7. diegia naujoves į ugdymo procesą, naudoja informacines kompiuterines technologijas, 

remiasi švietimo tyrimų rezultatais, švietimo naujovėmis; 

9.8. užtikrina mokinių pasiruošimą atsiskaitymas, keliamiesiems ir baigiamiesiems 

egzaminams, dailės darbų peržiūroms, diplominių darbų gynimuisi pagal nustatytą grafiką; 

9.9. planuoja ir vykdo mokinių atsiskaitymus, nešališkai vertina mokinių pasiekimus 

mokyklos nustatyta vertinimo tvarka; 

9.10. veda mokinių lankomumo ir pasiekimų apskaitą, laiku pildo dienynus, informuoja 

mokinius ir tėvus/globėjus apie pasiekimus; 

9.11. sudaro sąlygas mokinių saviraiškai: užtikrina mokinių dalyvavimą vietos, 

respublikos, tarptautiniuose muzikos, dailės, teatro renginiuose; 

9.12. suteikia informaciją dalyko tolimesnių studijų ir karjeros klausimais; 

9.13. užtikrina mokiniui saugią aplinką: supažindina mokinius su saugaus elgesio 

taisyklėmis, veda saugaus elgesio instruktažus, užtikrina ugdomų mokinių saugumą pamokų, 

renginių, išvykų metu;  

9.14. įvykus nelaimingam atsitikimui suteikia pirmąją pagalbą ir nedelsiant praneša 

Mokyklos vadovybei, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

9.15. yra atsakingas už smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymą Mokykloje, 

teikia pagalbą mokiniui pastebėjus jo atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus 

pobūdžio išnaudojimą, informuoja mokyklos vadovybę, tėvus (globėjus, rūpintojus); 

9.16. pastebėjęs ar įtaręs mokinius apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų, 

informuoja Mokyklos vadovybę, tėvus; 

9.17. organizuoja tėvų susirinkimus, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio 

lankomumą, dalyko mokymosi pasiekimus ir mokestį už mokslą;  

9.18. supažindina mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su pasirinkta ugdymo programa, 

padeda planuoti ugdymąsi, teikti visą su ugdymu susiusią informaciją. 

9.19. planuoja savo kompetencijų tobulinimą, sistemingai dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose; 

9.20. pasiruošia metiniam darbuotojų vertinimui, laikosi vertinimo procedūrų; 

9.21. dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis, skaito pranešimus, veda atviras pamokas, 

seminarus, kitus kvalifikacijos tobulinimo renginius, konsultuoja jaunesnius kolegas; 

9.22. bendradarbiauja su kolegomis, dalyvauja metodinėse, darbo grupėse, susirinkimuose, 

sprendžia su ugdymu susijusius klausimus; 

9.23. dalyvauja planuojant Mokyklos veiklą; 

9.24. laiku pasirengia ir dalyvauja Mokyklos veiklos vidaus audite; 

9.25. bendradarbiauja su rajono, šalies ir tarptautiniais socialiniais partneriais meno 

sklaidos, projektinės veiklos, ugdymo kokybės gerinimo klausimais; 

9.26. atstovauja Mokyklai šalies ir tarptautinėse asociacijose, sąjungose, kitose 

organizacijose; 

9.27. inicijuoja, rengia, dalyvauja edukaciniuose meno ir kultūros projektuose vietiniu, 

šalies ir tarptautiniu mastu;  

9.28. Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka derina ir organizuoja edukacines išvykas;  

9.29. darbe su kolegomis bendrauja draugiškai, geranoriškai, dalykiškai, laikosi elgesio 

etikos normų; 

9.30. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

 

 



9.31. saugo ir prižiūri mokyklos turtą, apie pastebėtus pažeidimus nedelsiant informuoja 

Mokyklos vadovybę;  

9.32. nedelsiant informuoja Mokyklos vadovybę pasikeitus tvarkaraščiams, atsiradus 

nenumatytoms priežastims, dėl kurių negali vykdyti pamokų; 

9.33. direktoriaus įsakymu pavaduoja kolegas; 

9.34. teikia Mokyklos direktoriui ir bendruomenei pagal jų kompetenciją informaciją apie 

Mokyklą;  

9.35. laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, gerbia žmogaus teises ir 

orumą, vadovaujasi viešumo, teisingumo, skaidrumo principais;  

9.36. nepriekaištingai ir laiku atlieka šiame pareigybės aprašyme išvardintas funkcijas; 

9.37. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas. 

  

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

  

10. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

10.1. už funkcijų ir pareigų, išvardintų šiame aprašyme, atlikimą; 

10.2. už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, direktoriaus nurodymų 

įgyvendinimą. 

 

 

____________________ 

 

 

Susipažinome ir sutinkame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


