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ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokytojas yra Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) darbuotojas, 

tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
2. Mokytoją į darbą priima ir atleidžia mokyklos direktorius LR įstatymų nustatyta 

tvarka. 
3. Mokytojo pareigas gali eiti: 

a. asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (specialųjį vidurinį 
išsilavinimą įgytą iki 1995 m.) ir turintis pedagogo kvalifikaciją. 

b. asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (specialųjį vidurinį 
išsilavinimą įgytą iki 1995 m.), neturintis pedagogo kvalifikacijos, tačiau švietimo ir mokslo 
ministro nustatyta tvarka išklausęs pedagoginių-psichologinių žinių kursą.  

4. Mokytojas turi mokėti valstybinę kalbą, išmanyti pedagogikos bei psichologijos 
pagrindus, pedagoginės etikos normas. 

5. Mokytojas turi būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis: mokyklos vidaus darbo 
tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais, saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės 
saugos instrukcijomis. 

6. Mokytojas turi būti išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 
7. Mokytojas dirba pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą individualų tvarkaraštį. 

 
II SKYRIUS 

MOKYTOJO PAREIGOS 

 
8. Bendrauti taisyklinga lietuvių kalba, laikytis kalbos kultūros taisyklių. 

9. Mandagiai ir pagarbiai bendrauti su kolegomis, mokiniais ir jų tėveliais bei mokyklos 

aptarnaujančiu personalu. 

10. Nuolat informuoti tėvus (globėjus) apie jų vaikų mokymąsi, drausmę ir pasiekimus. 

11. Tinkamai atlikti savo pareigas: kruopščiai ir sistemingai ruoštis pamokoms. 

12. Pamokose naudoti metodines, vaizdines priemones. 

13. Užtikrinti geros kokybės ugdymą, mokinių saugumą pamokų, įvairių renginių metu, 

saugoti mokinių sveikatą ir gyvybę. 

14. Pamokų metu pastebėjus negaluojantį mokinį arba įvykus nelaimingam atsitikimui, 

apie įvykį pranešti mokyklos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui (tėvus apie 

nelaimingą atsitikimą informuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 

15. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, 

prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti mokyklos direktorių. 
16. Rūpintis mokinių lankomumu, mokymusi, jų elgesiu, drausme ir išvaizda. 

17. Mokiniui pasišalinus arba mokytojui mokinį pašalinus iš pamokos, mokytojas 

privalo apie tai pranešti direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

18. Prižiūrėti savo darbo vietą, užtikrinti tvarką klasėse, kurti jaukią estetišką aplinką. 

19. Laikytis reikalavimų darbo saugos ir sveikatos, apsaugos nuo elektros, 

priešgaisrinės saugos, civilinės saugos srityse, to reikalauti ir iš mokinių. 
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20. Supažindinti mokinius su mokinių taisyklėmis, užtikrinti, kad mokiniai tausotų 

mokyklos turtą, gerbtų kitų darbą. 

21. Tobulinti savo kvalifikaciją. Dalyvauti mokyklos koncertinėje veikloje. 

22. Nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, dalyvauti skyriaus mokinių 

atsiskaitymuose, koncertuose, egzaminuose, mokyklos tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, skyriaus 

susirinkimuose ir metodinėje veikloje. 

23. Rengti mokinių individualius planus ir teikti tvirtinti skyrių metodinės grupės 

pirmininkui. 

24. Tinkamai tvarkyti žurnalus bei kitą su mokymo procesu susijusią dokumentaciją. 

25. Direktoriaus pavedimu dalyvauti egzaminų organizavime, vykdyme ir vertinime. 
26. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito darbą, 

geranoriškai dalintis darbo patirtimi. 

27. Mokyklos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui pavedus vykdyti ir 

kitas su darbo santykiais susijusiais funkcijas. 

28. Mokytojui draudžiama: 

28.1. pamokų metu išsiųsti mokinį arba neleisti jam dalyvauti pamokoje; 

28.2. savavališkai sutrumpinti pamokos laiką; 

28.3. savavališkai keisti pamokų tvarkaraštį, jungti pamokas; 

28.4. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais. 

 
III SKYRIUS 

 MOKYTOJO TEISĖS 

 
29. Laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas, rengti savo 

mokinių individualias mokymo programas 

30. Teikti pasiūlymus mokyklos pedagoginės veiklos gerinimui. 

31. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, susirinkimuose, reikšti savo nuomonę. 

32. Būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų nariu. 

33. Tobulinti savo kvalifikaciją, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį 

atlyginimą. 

34. Atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis. 

35. Gauti teisės aktuose nustatytas socialines garantijas. 

36. Vertinti mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą. 

37. Dirbti savitarpio pagarbos grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje. 

38. Atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą jeigu tai prieštarauja įstatymams, 

atsisakymo motyvus pateikti raštu. 

 
IV SKYRIUS 

 MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 
39. Mokytojas atsako už: 

39.1. direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui įsakymų vykdymą; 

39.2. mokymo programos vykdymą jam paskirtose pamokose; 

39.3. mokinio žinių įsisavinimą, dorovinį mokinio nuostatų ugdymą; 

39.4. mokinių mokesčio už mokslą mokėjimo priežiūrą (turintiems specialybės ar 

ankstyvojo mokymo klasės pamokas); 

39.5. saugos bei sveikatos darbe, civilinės, priešgaisrinės saugos reikalavimų 

vykdymą;  

39.6. vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų 

vykdymą; 
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39.7. darbo drausmės pažeidimus; 

40. Už savo pareigų netinkamą vykdymą mokytojas atsako mokyklos vidaus darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_______________________________ 

 
 


