
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

Direktoriaus 

2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-82 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS 

 

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pradinio / pagrindinio ugdymo programų atitinkamo dalyko mokytojas. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus „Ateities“ mokyklos (toliau – mokykla) direktoriaus 

pavaduotojoms ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą; 

4.2. turėti atitinkamo mokomojo dalyko pedagogo kvalifikaciją; 

4.3. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras 

(gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei 

elektroniniu paštu); 

4.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu) (netaikoma lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams); taikyti 

taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti 

mintis žodžiu ir raštu; 

4.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų 

ar vokiečių – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 

metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) būtų privalumas. 

4.6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso; 

4.7. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, 

mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 

4.8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

4.9. gebėti užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebėti, analizuoti ir vertinti 

mokinių veiklą bei jų ugdymo rezultatus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį; 

4.10. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V-83 

patvirtintu mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu. 

 



 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. ugdo mokinius pagal mokyklos ugdymo planuose nustatytas valandas ir pamokų 

tvarkaraštį, įskaitant neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti 

bei mokymosi pagalbai teikti; 

5.2. vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis: planuoja ugdymo procesą, 

rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja 

apie mokymosi pažangą, stebi ir analizuoja pamokas ir ugdomąsias veiklas, tobulina savo profesines 

kompetencijas, analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą, tikrina mokinių rašto darbus (lietuvių 

k., anglų k., rusų k., matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, istorijos, 

geografijos, informacinių technologijų pamokose ir pradinių klasių lietuvių k., anglų k., rusų k., 

matematikos, pasaulio pažinimo pamokose); 

5.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su 

kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija; laiku tvarko savo veiklos 

dokumentus, budi mokykloje ir jos prieigose pagal poreikį, dalyvauja mokyklos organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, profesiškai tobulėja, vykdo kitus mokyklos vadovų 

pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, 

įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų vykdymo, vertinimo ir kitose mokyklos direktoriaus 

sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.): 

5.3.1. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose; 

5.3.2. vadovauja klasei (mokytojui pageidaujant ir suderinus su mokyklos direktoriumi); 

5.3.3. per mokinių atostogas dirba pagal atskirą direktoriaus įsakymą, atsižvelgiant į valandas, 

skirtas mokyklos bendruomenei; 

5.3.4. organizuoja dalykines dienas, savaites. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, atitinkama apimtimi pasikeičia 

nekontaktinių valandų skaičius. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma 5.3. punkte numatyta ir 

mokytojo pareigybės sandaros priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas, su mokyklos 

direktoriumi suderintas funkcijas. 

8. Individuali mokytojo pareigybės sandara pateikiama šio pareigybės aprašymo 1 priede 

(pridedama). 

9. Mokytojas už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, dėl jo kaltės padarytą 

žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

________________ 

 

SUSIPAŽINAU  

 

Data ___________  

 

 

____________                  ____________________ 

(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 


