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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (MUZIKOS MOKYMAS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Neformaliojo švietimo mokytojas (muzikos mokymas) (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 
kodas 235401), yra  3 pareigybės grupės.

      (pareigybės pavadinimas                               (nurodoma pareigybės grupė)

             2. Pareigybės lygis – A

                     (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)

3. Pareigybės paskirtis (jei yra)__________________________________________________

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra)  

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti  aukštajį,  aukštesnįjį,  įgytą  iki  2009  metų,  specialųjį  vidurinį,  įgytą  iki  1995  metų
išsilavinimą,  būti  įgijęs  specialybę  /  baigęs  studijų  programą,  atitinkančią  mokomąjį  dalyką,  ar
baigęs  profesinio  mokymo  programą,  įgijęs  vidurinį  išsilavinimą  ir  kvalifikaciją,  atitinkančią
mokomąjį dalyką, ir turintis 3 metų atitinkamos srities darbo stažą;
5.2. jei nėra įgijęs pedagogo kvalifikacijos, privalo būti išklausęs pedagoginių psichologinių žinių
kursą  švietimo  ir  mokslo  ministro  nustatyta  tvarka  iki  darbo  mokytoju  pradžios,  išskyrus
mokytojus, turinčius aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, kurie šiuos kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios;
5.3.  privalo  mokėti  lietuvių  kalbą  pagal  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  parvirtintus
reikalavimus;  turi  būti  išklausęs  lietuvių  kalbos  kultūros  kursus  pagal  Lietuvos  Respublikos
švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą arba išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų)
kursą studijų metu;
5.4.  turi  būti  išklausęs  kompiuterinio  raštingumo  kursus  (programas),  atitinkančius  Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  patvirtintus  reikalavimus  mokytojų  kompiuterinio
raštingumo  programoms  arba  pateikus  įrodantį  dokumentą  apie  studijų  metu  arba  anksčiau
išklausytus kursus, ne mažesnės apimties kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės
dalies;
5.5. žinoti  ir vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais  teisės aktais,
reglamentuojančiais ugdymą, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatais, direktoriaus
įsakymais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu;
5.6.  mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.7.   gebėti  planuoti  mokyklos  veiklą  dirbant  komandoje,  priimti  sprendimus,  pasidalinti
atsakomybe, turėti komunikacinių gebėjimų.



III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

       6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja savo ugdomąją veiklą , individualizuoja ugdymo turinį;          
6.2. ugdo mokinius pagal neformaliojo vaikų švietimo programas; siekia, kad mokiniai dalyvautų
koncertinėje, konkursinėje veiklose;
6.3. formuoja mokinių dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus; ugdo darbštumo, atsakomybės,
savarankiškumo įgūdžius;
6.4. analizuoja savo pedagoginę veiklą, tvarko pedagoginės veiklos  dokumentus;
6.5.  dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, perklausų, egzaminų komisijose;
6.6. tobulina savo dalykinę kvalifikaciją; kaupia pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį
akiratį, dalyvauja mokyklos metodinėje veikloje;
6.7.  vertina  ugdymo  rezultatus,  su  jais  supažindina  mokinius,  jų  tėvus  (globėjus,  rūpintojus),
mokytojus, mokyklos administraciją;
6.8. praneša policijai, Vaiko teisių apsaugos tarnyboms, mokyklos direktoriui pastebėjus, kad vaiko
atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir pagal galimybes imasi
pagalbos priemonių;
6.9. laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų.
_________________________________________________________________________

IV. ATSAKOMYBĖ

           7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

  7.1. už ugdymo programų kokybišką įgyvendinimą;
  7.2 už mokinių saugumą ugdymo procese, už turimos informacijos apie ugdytinius 

konfidencialumą;
  7.3. už muzikos instrumentus ir kitą inventorių esantį darbo vietoje (klasėje, koncertų salėje, 

kituose renginiuose);
  7.4. už mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų pareigų 

bei funkcijų kokybišką vykdymą.
          ___________________________________________________________________
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