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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokytojų ir koncertmeisterių pareigybės nuostatai (toliau – Pareigybės nuostatai) 

reglamentuoja mokytojų ir koncertmeisterių, dirbančių Neringos meno mokykloje, 

įgyvendinančioje neformaliojo ugdymo programas, pagrindinius veiklos tikslus, teises, pareigas ir 

atsakomybę. 

2.  Neringos meno mokyklos (toliau Meno mokyklos) mokytoju ir koncertmeisteriu skiriamas 

asmuo, turintis aukštąjį ar aukštesnįjį muzikinį, dailės, choreografijos išsilavinimą ir pedagogo 

kvalifikaciją (Švietimo įstatymo Nr. XI-1281 48 str. 1 p. 2d.). 

3. Mokytojai ir koncertmeisteriai dirba vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 

(Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija, Pareigybės aprašymu, Neringos meno mokyklos nuostatais, Meno mokyklos vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis, Meno mokyklos direktoriaus įsakymais ir kitais teises aktais, 

reglamentuojančiais ugdymą ir mokytojo bei  koncertmeisterio darbą, bei pareigybės nuostatais.  

4. Į darbą mokytojas ir koncertmeisteris priimamas ir atleidžiamas Meno mokyklos 

direktoriaus įsakymu, raštu sudarant darbo sutartį; 

5. Mokytojo darbo turinį apsprendžia jo išsilavinimas (specialybė), kvalifikacija ir konkrečiais 

mokslo metais jam paskirtas pamokų krūvis; 

6. Kai mokytojo nėra darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas mokytojas, 

paskirtas direktoriaus įsakymu; 

7. Mokytojas ir koncertmeisteris turi nuolat domėtis: 

          7.1. lietuvių tautos papročiais bei tradicijomis; 

          7.2. šiuolaikine pažangia vaikų meninio ugdymo metodika; 

          7.3. modernių technologijų taikymu kūrybiniame darbe; 

          7.4. švietimo, kultūros ir meno naujovėmis. 

          8. Mokytojas privalo žinoti lietuvių kalbos, kalbos kultūros reikalavimus. 

9. Mokytojas ir koncertmeisteris turi būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos, saugaus eismo, gamtosaugos reikalavimais. 

 

II. MOKYTOJŲ IR KONCERTMEISTERIŲ TEISĖS 

 

10. Mokytojai ir koncertmeisteriai turi teisę: 

10.1. siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas; 

10.2. teikti savo pasiūlymus ir pastabas Meno mokyklos administracijai, mokyklos tarybai; 

10.3. tiesiogiai dalyvauti Meno mokyklos bendruomenės veikloje; 

10.4. teikti projektus ir dalyvauti projektiniame darbe; 

10.5. skatinti mokinius už sėkmingą mokymąsi, aukštus pasiekimus; tarpininkauti skiriant 

įvairaus lygio nuobaudas už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus; 

10.6. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (Švietimo įstatymo Nr. XI-1281 49 str. 

1 p. 2 d.). Mokytojai turi teisę kvalifikaciją tobulinti ne mažiau kaip 5 dienas per metus, tačiau dėl 



  

šios teisės realizavimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo turi tartis su mokyklos 

direktoriumi. Abiem atvejais privalo kreiptis į direktorių raštu, pateikus prašymą ir kvalifikacijos 

tobulinimo renginį patvirtinantį dokumentą; 

10.7. už netarnybinio automobilio naudojimą darbo reikmėms (vykstant į konkursus, apžiūras 

ir kt.), gauti kompensaciją degalų išlaidoms padengti, vadovaujantis Neringos meno mokyklos 

netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Neringos meno mokyklos 

direktoriaus 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V1-65; 

10.8. būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka; 

10.9. turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą. Dirbti 

savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, kurią 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai; 

10.10. prireikus apie mokinių pasiekimų rezultatus, lankomumą ir elgesį informuoti tėvus 

(įtėvius, globėjus, rūpintojus); 

10.11.  dalyvauti Meno mokyklos savivaldos institucijų veikloje; 

10.12. teikti Meno mokykloje atsakingiems asmenims siūlymus dėl mokyklos ugdymo planų 

sudarymo, ugdymo proceso organizavimo gerinimo, pamokų krūvio skirstymo, ūkinės finansinės 

veiklos organizavimo ir kita; 

10.13.  naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

  

 

III. MOKYTOJŲ IR KONCERTMEISTERIŲ PAREIGOS  

 

         11. Mokytojai ir koncertmeisteriai privalo:  

11.1.  planuoti savo ugdomąją veiklą; 

11.2.  pasirengti pamokoms ir jas tinkamai organizuoti; 

11.3.  dalyvauti mokinių meninėje raiškoje (koncertuose, konkursuose, egzaminuose ir kt.); 

11.4.  siekti, kad kiekvienas moksleivis dalyvautų meninėje veikloje; 

11.5. padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius 

interesus, daryti poveikį sociokultūrinei Meno mokyklos aplinkai; 

11.6.  kompleksiškai spręsti mokinių meninio ugdymo problemas; 

11.7.  nešališkai vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus; 

11.8.  kontroliuoti mokinių pamokų lankomumą, bei mokėjimą už mokslą; 

11.9.  ruošti ugdytinius konkursams, festivaliams ir kitiems renginiams; 

11.10.  saugoti paskirtus instrumentus; 

11.11. tvarkyti mokinių ugdomosios apskaitos dokumentus; 

11.12. rengti mokinio individualaus ugdymo programas, jei jos nėra patvirtintos nacionaliniu 

lygmeniu, konsultuoti mokinius, vertinti jų pasiekimus ir mokyklos nustatyta tvarka organizuoti 

atsiskaitymą už  ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

11.13.  nustatyta tvarka mokyti mokinį namuose; 

11.14.  dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, rengti dalyko ugdymo programoms 

pritaikytas programas; 

11.15. užtikrinti mokinių saugumą ugdymo procese; 

11.16. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienam kito darbą; 

11.17. dalyvauti mokytojų susirinkimuose; 

11.18. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti 

moksleivius, jų tėvus, mokyklos vadovybę; 

11.19. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti 

žinias kvalifikaciniuose kursuose, seminaruose ir nustatyta tvarka atestuotis; 

11.20. pranešti policijai, Vaiko teisių apsaugos tarnybai, mokyklos vadovams pastebėjus, kad 

vaiko atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir pagal galimybes 

imtis pagalbos priemonių; 



  

         11.21.  įvykus netikėtam įvykiui, trikdančiam įprastą Meno mokyklos bendruomenės ar 

atskirų jos narių veiklą, nedelsiant pranešti apie įvykį Krizių valdymo mokyklos komandos 

koordinatoriui; 

        11.22. įvykus nelaimingam atsitikimui privalo vadovautis Neringos meno mokyklos 

moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais 

Neringos meno mokyklos direktoriaus 2010-12-23, įsakymu Nr. V1-26; 

11.23. organizuodami mokinių turizmo renginius privalo vadovautis Neringos meno 

mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Neringos meno mokyklos 

direktoriaus 2010-11-19, įsakymu Nr. V1-23; 

11.24. mokinių atostogų metu dirbti vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo programų 

vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos meno mokyklos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V14-27; 

11.25.  vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas. 

 

 

 IV. MOKYTOJŲ IR KONCERTMEISTERIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

12. Mokytojai ir koncertmeisteriai atsakingi už: 

12.1. už tinkamą dienynų, individualių planų ir kitų dokumentų tvarkymą; 

12.2. už mokinių saugumą pamokų, repeticijų bei mokyklos organizuojamų renginių metu; 

12.3. už Meno mokyklos vadovo įsakymų vykdymą; 

12.4. už saugią muzikos instrumentų bei aparatūros eksploataciją;  

12.5. už elgesio normų – sąžiningumo, objektyvumo, pareigingumo ir lojalumo laikymąsi; 

12.6. už profesinių paslapčių ir konfidencialios informacijos saugojimą; 

12.7. už susilaikymą nuo išankstinio viešo vertinimo; 

13. už savo pareigų netinkamą vykdymą mokytojas ir koncertmeisteris atsako Meno mokyklos 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

14. Mokytojus ir koncertmeisterius į darbą priimantis Meno mokyklos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo supažindina darbuotoją su šiuo pareigybės aprašymu. 

15. Už papildomas pareigas arba papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą atlyginama teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku  


