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I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Kalvarijos meno mokyklos mokltojas.
2. Pareigybes lygis - A2. .'-:

3. Mokyojas pavaldus tiesiogiai mokyklos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NTTTALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINAN'IAM MOKYTOJUI

4. Mokytojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
4.1. asmuo, igrjps aukit4ii (aukitesnijf, igyta iki 2009 metq, ar specialqii vidurini, igyta iki 1995
rnetq) iSsilavinimq, - pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietirno
programas;
4.2. asmenys per 2 metus nuo darbo mokltoju pagal ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio
ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradZios privalo igyti pedagogo kvalifikacij4; asmenys per
vienus metus nuo darbo mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (i5skyrus
ikimokyklinio ugdymo ir prie5mokyklinio ugdymo programas) Svietimo programas pradZios privaio
i5klausl.ti Svietimo ir mokslo ministro nustatlta tvarka pedagoginiq ir psichologiniq Ziniq kurs4:
4.3. asmuo, baiggs profesinio mokymo program4, igijgs vidurini i5silavinim4 ir kvalifikacij4,
turintis 3 metq atitinkamos srities darbo staZ4 ir i5klausgs Sr,ietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka pedagoginiq ir psichologiniq Ziniq kurs4, - pagal profesinio mokymo ir neformaliojo
(iSskyrus ikimokyklinio ugdymo ir prieSmokyklinio ugdymo programas) Svietimo programas;

III SKYRIUS
Sras pARETGAS ErNANiro MoKyroJo FUNKCTJos

5. Funkcijos susijusios su kontaktine ir nekontaktine veikla:
5.1. darbas pagal neformaliojo Svietimo ir formalqji SvietimE papildandio ugdymo programas;
5.2. FSPU dalyko programos teminiq, individualizuotq veiklq planavimas;
5.3 NU programq veiklq planavimas;
5.4. paZintiniq, kulttriniq veiklq (i5vykq) planavimas;
5.5. mokiniq pasiekimq ir mokymosi paZangos planavimas, analizavimas, koregavimas;
5.6. ugdymo metodq, priemoniq, medZiagos ir aplinkos numafymas (parinkimas) ir paruoSimas;
5.7. reikalingos dokumentacijos pateikimas, organizuojant pamokas ne mokyklo.ie, kitas i5vykas;
5.8. mokiniq pasiekimq ir mokymosi paZangos stebesenos vykdymas (fiksavimas ir analizavimas,
aptarimas, vertinimas ir isivertinirnas) mokyklos nustaty.ta tvarka;
5.9. dienyno pildymas. Mokinio ivertinimq, lankomumo, pastabq ir pagyrimq, informacijos apie
skirtus namq darbus bei informacijos tevams pateikimas, kitos informacijos pateikimas pagal
rnokykios funkcijq galimybes ir atliekamas darbuotojo pareigas;
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5.10. pamokq stebejimas, aptarimas, pamokq stebejimo dokumentacijos pildymas;
5.11. atviry pamokq vedimas, aptarimas, Atviry pamokq dokumentacijos pildymas;
5.12. savi5vieta (plenerai, parodos, koncertai, spettakliai ir pan.).
6. Veiklos skirtos molqyklos bendruomenei:
6.1. veikla mokyklos savivaldos ir direktoriaus isakymu patvirtintose darbo grupese;
6.2. mokyklos nuostatus fiksuotose savivaldos institucijose (pvz. Mokyklos taryboje ir kt.);
6.3. mokyklos strateginio, metinio veiklos, ugdymo plano rengimo darbo grupese, komisijose ir
kitose direktoriaus isakymu sudarytose darbo grupese;
6.4. sekretoriaus pareigq atlikimas mokyklos, mokytojq tarybose, ir kt.;
6.5. organizavimas ir dalyvavimas mokyklos vykdomose programose:
a) mokiniq darbq vie5inimas;
b) koncertq ciklas visuomenei;
c) mokyklos renginiai... ir kt.;
6.6. metodine veikla pagal turim4 kvalifikacing kategorijq.ikompetencijq lygmeni:
a) patirties sklaida mokyklos, rajono, respublikos lygmeniu;
b) dalyvavimas su mokiniais rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose,
olimpiadose, festivaliuose, pleneruose;
c) renginiq, projektq planavimas ir vykdymas;
d) bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucij os bendruomendj e;

e) asmeninis profesinis tobulej imas.
6.7. mokyklos veiklos kokybes isivertinimas;
6. 8. mokyklo s internetine s svetaines prieZifr ra;
6.9. bendruomeniniq renginiq planavimas, organizavimas ir jq apipavidalinimas;
6.10. mokyklos veiklos vie5inimas virtualiose informacinese erdvdse ir kt. Ziniasklaidos
priemonese;
6.11. bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniq tevais (informavimas, Svietimas,
konsultavimas);
6.12. mentoryste irlar vadovavimas studentq pedagoginei praktikai pagal pasira5ytas pedagogines
praktikos sutartis;
6.13. dalyvavimas visuotiniame, mokytojq tarybos, metodiniq gr. susirinkimuose, posddZiuose,
renginiuose.
6. 1 4. bendradarbiavimas su mokyklos socialiniai s partneriais.

IV SKYRIUS
Sras pAREIGAS ErNAr\iIo MoKyroJo rEIsES, pARErGos IR ATSAKoMyBE

7. Mokytojas turi teisg:
7.1 siulyi savo individualias programas; pasirin}ti pedagogines veiklos budus ir formas;
7.2. ne maZiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
7.3. bfiti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
7.4. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje, buti
apsaugotam nuo bet kokio smurto, tureti higienos reikalavimus atitinkandiE ir tinkamai aprflpint4
darbo viet4;
7.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
7.6. naudotis Svietimo lstatymo, Profesinio mokymo, Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir kitq
istatymq nustatytomis teisemis.
8. Mokytojas privalo:
8.1. uZtikrinti ugdomq mokiniq saugum4, geros kokybes ugdym4;



8.2. ugdyti tvirtas mokiniq dorov6s, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarb4 tdvams,
savo kulturiniam identitetui laiduoti mokiniq asmenybes galiq pletotg;
8.3.laikytis Svietimo istaigos nusistat5rQ etikos normq ir Svietimo istaigos vidaus tvark4 nustatandiq
dokumentq reikalavimq;
8.4. tobulinti savo kvalifrkacij4, socialines ir emocines kompetencijas;
8.5. ugdyti remdamasis mokiniq gebejimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi motyvacij4 ir
pasitikejim? savo gebejimais, suteikti pagalb4 mokiniams, turintiems ugdymosi, moklnnosi
sunkumq ir specialiqiq ugdymosi poreikiq, pritaikyti jiems dalyko progrirm?, turini, metodus;
8.6. neialiSkai vertinti mokiniq mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi
paiangE;
8.7. mokyklos nustatyta tvarka informuoti tevus (globejus, r0pintojus) apie jq vaiko btklg, ugdymo
ir ugdymosi poreikius, pfrangq, mokyklos lankym4 ir elgesi, taip pat informuoti Svietimo istaigos
vadov4 apie pastebet4 smurto atveji;
8.8. bendradarbiauti su kitais mokyojais, kad b[q pasiekti mokymo tikslai;
8.9. gerbti mokini kaip asmeni, nepaZeisti jo teisiq ir teisetq interesq;
9. Mokytojo atsakomybO:
9.1. PaZeidus darbo drausmg, neatliekant numatytq pareigq ar funkcijq mokytojas atsako Lietuvos
Respublikos istatymq numaQrta tvarka.


