Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (fortepijonas/solfedis/muzikos istorija)
mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda fortepijono, solfedžio, muzikos istorijos pamokas;
Iš viso – iki 544 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, vertina mokinių pasiekimus, tobulina
profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip 218 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: organizuoja renginius
mokyklos Didžiasalio skyriuje, dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už
mokslą, teikia informaciją mokinių tėvams, organizuoja Didžiasalio skyriaus mokinių atvykimą ir
dalyvavimą perklausose, egzaminuose Miko Petrausko mokykloje, Ignalinoje, organizuoja
edukacines išvykas mokyklos Didžiasalio skyriaus mokiniams. Iš viso – nedaugiau kaip 70 valandų
viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina
(sudarymo vieta)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (klasikinė gitara/smuikas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn. mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda klasikinės gitaros, papildomos klasikinės gitaros,
smuiko pamokas; Iš viso – iki 884 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams,vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
354 valandų viso darbo laiko;
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos ir darbo tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą ir muzikos
instrumentų nuomą, teikia informaciją mokinių tėvams, administruoja mokyklos interneto svetainę,
koordinuoja informacines komunikacines technologijas, prižiūri kompiuterius, mokyklos vaizdo
stebėjimo sistemą. Iš viso – nedaugiau kaip 274 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (solfedis/fortepijonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn. mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda solfedžio, papildomo fortepijono pamokas; Iš viso
– iki 918 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius konkursams, vertina mokinių pasiekimus,
tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę, veda grupines pamokas. Iš viso – nemažiau
kaip 386 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: organizuoja ir veda
mokyklos renginius, mokytojų tarybos posėdžiuose ir direkcinės tarybos pasitarimuose, vadovauja
teorinio muzikinio skyriaus veiklai, dalyvauja mokyklos sudarytose darbo grupėse, teikia
informaciją mokinių tėvams, vadovauja Mokyklos tarybai, protokoluoja Metodinės grupės
susirinkimus. Iš viso – nedaugiau kaip 102 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (fortepijonas, kontrabosas) mokytojo
pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn. mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda papildomo fortepijono, papildomo kontraboso
pamokas; Iš viso – iki 136 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, vertina mokinių pasiekimus, tobulina
profesines kompetencijas ir atlieka analizę, atlieka koncertmeisterio (pučiamųjų muzikinio sk.)
pareigas. Iš viso – nemažiau kaip 68 valandas viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose, vykdo mokyklos statinio priežiūrą. Iš viso – nedaugiau
kaip 8 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė ________________________

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (saksofonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn. mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda saksofono pamokas; Iš viso – iki 374 valandų viso
darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę, rengia aranžuotes
pučiamųjų orkestrui. Iš viso – nemažiau kaip 161 valandą viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, surenka mokestį už mokslą ir muzikos instrumentų nuomą, teikia informaciją mokinių
tėvams. Iš viso – nedaugiau kaip 9 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (fortepijonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas metodininkas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda fortepijono pamokas; Iš viso – iki 340 valandų
viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
119 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja mokytojų
tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą, teikia informaciją mokinių tėvams, skleidžia
pedagoginę patirtį mokytojams. Iš viso – nedaugiau kaip 10 valandų viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (fortepijonas, solinis dainavimas) mokytojo
pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas metodininkas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda fortepijono, papildomo fortepijono, solinio
dainavimo pamokas; Iš viso – iki 612 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, atlieka koncertmeisterio pareigas (pučiamųjų muzikinio sk.), tobulina
profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip 294 valandas viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą, teikia informaciją mokinių
tėvams, skleidžia pedagoginę patirtį mokytojams. Iš viso – nedaugiau kaip 31 valandą viso darbo
laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (fleita/fortepijonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda fleitos, papildomos fleitos, papildomo fortepijono
pamokas; Iš viso – iki 680 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
272 valandas viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos, darbo tarybos posėdžiuose ir direkcinės tarybos pasitarimuose,
protokoluoja darbo tarybos posėdžius, surenka mokestį už mokslą ir muzikos instrumentų nuomą,
teikia informaciją mokinių tėvams, vadovauja pučiamųjų muzikinio skyriaus veiklai. Iš viso –
nedaugiau kaip 76 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (klasikinė gitara) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn. mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda klasikinės gitaros, papildomos klasikinės gitaros
pamokas; Iš viso – iki 782 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę, vadovauja klasikinės
gitaros ansambliui. Iš viso – nemažiau kaip 313 valandų viso darbo laiko;
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja mokytojų
tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą ir muzikos instrumentų nuomą, teikia informaciją
mokinių tėvams. Iš viso – nedaugiau kaip 9 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (smuikas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas metodininkas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda smuiko, papildomo smuiko, styginių ansamblio
pamokas; Iš viso – iki 816 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
327 valandas viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos, mokyklos tarybos, darbo tarybos, atestacijos komisijos posėdžiuose,
surenka mokestį už mokslą ir muzikos instrumentų nuomą, teikia informaciją mokinių tėvams,
skleidžia pedagoginę patirtį mokytojams, vadovauja darbo tarybai. Iš viso – nedaugiau kaip 127
valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina
(sudarymo vieta)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (chorinio ir solinio dainavimo/solfedžio/
fortepijono) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda chorinio, solinio dainavimo, solfedžio, fortepijono,
papildomo solinio dainavimo pamokas; Iš viso – iki 918 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, atlieka
koncertmeisterio pareigas (kanklių muzikinio sk.), vertina mokinių pasiekimus, tobulina
profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip 441 valandą viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje ir mokytojų tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą, vadovauja metodinei
veiklai, teikia informaciją mokinių tėvams, protokoluoja mokytojų tarybos posėdžius,
administruoja socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, atlieka Asmens duomenų apsaugos pareigūno
funkcijas. Iš viso – nedaugiau kaip 108 valandas viso darbo laiko.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina
(sudarymo vieta)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (solinio dainavimo/fortepijono) mokytojo
pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn. mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda solinio dainavimo, papildomo solinio dainavimo,
papildomo fortepijono pamokas; Iš viso – iki 476 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, festivaliams, vertina mokinių
pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip 191
valanda viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose ir direkcinės tarybos pasitarimuose, renka
mokestį už mokslą, informuoja mokinių tėvus, organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius,
vadovauja mokyklos sudarytoms darbo grupėms, rengia projektus paraiškoms, vertina neformaliojo
vaikų švietimo kokybę, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, tvarko mokinių bylas ir pedagogų
registrą, pildo Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus. Iš viso – nedaugiau kaip 180 valandų
viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina
(sudarymo vieta)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (saksofonas/klarnetas/birbynė) mokytojo
pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn.mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda saksofono, klarneto, birbynės, pučiamųjų orkestro
pamokas; Iš viso – iki 612 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
245 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, surenka mokestį už mokslą ir muzikos instrumentų nuomą, teikia informaciją mokinių
tėvams. Iš viso – nedaugiau kaip 5 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (fortepijonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas metodininkas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda fortepijono pamokas; Iš viso – iki 714 valandų
viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, atlieka
koncertmeisterio pareigas (smuiko, dainavimo kl.), vertina mokinių pasiekimus, tobulina
profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip 343 valandas viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose ir direkcinės tarybos pasitarimuose, surenka mokestį už
mokslą, vadovauja fortepijono muzikinio skyriaus veiklai, dalyvauja atestacijos komisijos
posėdžiuose, teikia informaciją mokinių tėvams, skleidžia pedagoginę patirtį mokytojams. Iš viso –
nedaugiau kaip 62 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (muzikos istorija) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas metodininkas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda muzikos istorijos pamokas; Iš viso – iki 238
valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, vertina mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir
atlieka analizę, veda grupines pamokas. Iš viso – nemažiau kaip 100 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: veda mokyklos
renginius, dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose, teikia informaciją mokinių tėvams,
apipavidalina mokyklos stendus ir kitas erdves menine informacine medžiaga. Iš viso – nedaugiau
kaip 10 valandų viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (fortepijonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda fortepijono, papildomo fortepijono pamokas; Iš
viso – iki 646 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, atlieka koncertmeisterio pareigas (pučiamųjų, styginių muzikinių sk.
mokiniams), tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip 453
valandų viso darbo laiko;
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą, teikia informaciją mokinių
tėvams. Iš viso – nedaugiau kaip 20 valandų viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina
(sudarymo vieta)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (akordeonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn.mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda akordeono, akordeonų orkestro pamokas; Iš viso –
iki 816 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
327 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą ir
muzikos instrumentų nuomą, teikia informaciją mokinių tėvams, organizuoja mokinių edukacines
išvykas, vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę mokykloje. Iš viso – nedaugiau kaip 82 valandas
viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (kanklės) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas metodininkas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo

santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda kanklių, papildomo kanklių pamokas; Iš viso – iki
918 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams,
vadovauja kanklių ansambliui, vertina mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir
atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip 413 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą ir muzikos instrumentų nuomą,
teikia informaciją mokinių tėvams, skleidžia pedagoginę patirtį mokytojams, vadovauja styginių
muzikinio skyriaus veiklai. Iš viso – nedaugiau kaip 45 valandas viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:

___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina
(sudarymo vieta)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (akordeonas) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: mokytojas metodininkas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda akordeono, papildomo akordeono, liaudiškos
muzikos kapela „Nendrelė“ pamokas; Iš viso – iki 850 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
340 valandų viso darbo laiko.
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose ir direkcinės tarybos pasitarimuose, renka mokestį už
mokslą ir muzikos instrumentų nuomą, vadovauja akordeono muzikinio skyriaus veiklai, teikia
informaciją mokinių tėvams, skleidžia pedagoginę patirtį mokytojams. Iš viso – nedaugiau kaip 50
valandų viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė ________________________

Susipažinau ir sutinku:
___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė
(Biudžetinės įstaigos vadovas)

_______________________ Nr. _________
(data)

Ignalina
(sudarymo vieta)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ____
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės pavadinimas – FŠPU muzikos (klasikinė gitara/mušamieji muzikos
instrumentai) mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir tiesioginiam vadovui – direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti reikiamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas;
4.1.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų, išsilavinimą, būti įgiję kvalifikaciją / baigę mokytojų rengimo studijų programą ar studijų
programą, kurios kryptis atitinka formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ar
baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kryptį, ir turėti 3 metų atitinkamos srities
darbo stažą;
4.2. kvalifikacinė kategorija: vyresn. mokytojas;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: interneto naršykle ir MS Office
arba analogišku programos paketu;
4.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106
„Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą, kurios mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B 1 kalbos
mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. atitikti kitus specialius reikalavimus:
4.6.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias
problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo
santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis,
darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais,
potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal mokyklos ugdymo planą veda klasikinės gitaros, papildomos muzikinės gitaros,
papildomo mušamųjų muzikos instrumentų pamokas; Iš viso – iki 918 valandų viso darbo laiko;
5.2. ruošiasi pamokoms, ruošia mokinius koncertams, konkursams ir festivaliams, vertina
mokinių pasiekimus, tobulina profesines kompetencijas ir atlieka analizę. Iš viso – nemažiau kaip
367 valandų viso darbo laiko;
5.3. planuoja organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauja koncertinėje
veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose, surenka mokestį už mokslą ir muzikos instrumentų nuomą,
dalyvauja mokyklos sudarytose darbo grupėse, teikia informaciją mokinių tėvams, įgarsina
mokyklos renginius. Iš viso – nedaugiau kaip 91 valandą viso darbo laiko.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Mokytojas atsako už:
6.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo
tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;
6.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;
6.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
7. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.

Parengė direktorė

Birutė Paukštienė

Susipažinau ir sutinku:

___________________
Data

______________________________
Parašas

______________________
Vardas, pavardė

