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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos (toliau-gimnazija) mokytojas yra priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis : individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, puoselėti mokinių 

vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, ugdyti bendrąsias - dalykines kompetencijas,  

komunikacinius  gebėjimus, informacinę kultūrą, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą; 

atsižvelgus į mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudaryti jam galimybes įgyti karjeros ir profesijos 

planavimo pagrindų. 

4. Mokytojas pagal pasiskirstymą pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar ugdymo  skyriaus 

vedėjui  ir atskaitingas  gimnazijos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

5. Mokytojo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

         5.1. turėti išsilavinimą ir kvalifikaciją, nustatytą Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymo 48 

straipsnyje;  

         5.2. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais 

gimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas 

savo darbe. 

5.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais  nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

5.4. turėti psichologijos pagrindus; 

5.5. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos 

reikalavimus; 

5.6. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus; 

5.7. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti 

komandoje; 

5.8. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 
6. Mokytojas  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, gimnazijos nuostatais, 

darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojo etikos kodeksu, ugdymo planais, mokytojo pareigybės aprašymu, 

gimnazijos direktoriaus įsakymais ir kitais ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.  

 



 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Mokytojas gimnazijos nustatyta tvarka: 

7.1. parengia mokinio individualaus ugdymo, dalykų, neformalaus švietimo programas, jei jos 

nėra patvirtintos nacionaliniu lygmeniu; 

7.2. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

7.3. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja; 

7.4. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį planą; 

7.5. pasirengia pamokoms bei neformaliojo švietimo užsiėmimams,  juos tinkamai 

organizuoja; 

7.6. parengia dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos  stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja 

supažindina mokinius; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

7.7. stebi, vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

7.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si)  

poreikius, pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį; 

7.9. konsultuoja mokinius. 

8. Ugdymo procese naudoja gimnazijoje patvirtintus vadovėlius, įvairias mokymo priemones ir 

ugdymui skirtą įrangą. 

9. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka moko mokinį namuose ar sveikatos 

priežiūros/medicinos pagalbos įstaigoje, jeigu jam paskirtas toks mokymasis. 

10. Dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba 

individualizuotas programas. 

11. Pastebėjus ar įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, nelesiant imsi adekvačių priemonių. 

12. Gimnazijoje nustatyta tvarka reaguoja į smurtą ir patyčias. 

13. Kuria  emociškai saugią ugdymo(si) aplinką. 

14. Teisės aktuose nustatyta tvarka tobulina savo kvalifikaciją. 

15. Mokytojas, paskirtas klasės auklėtoju, vykdo klasių kuratoriaus aprašyme nustatytas funkcijas. 

16. Užtikrina, kad pamokose (užsiėmimuose)  mokiniai laikytųsi gimnazijoje  nustatytų mokinių 

elgesio taisyklių, gimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų. 

17. Bendrauja su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai. 

18. Gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų. 

19. Ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo 

kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę. 

20. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, brandos 

egzaminų vertinimo ir apeliacinėse komisijose. 

21. Dalyvauja direktoriaus sudarytose darbo grupėse. 

22. Dalyvauja gimnazijos veiklos planavime. 

23. Laikosi gimnazijoje nustatytų etikos normų, gimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir kitų vidaus 

tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų. 

24. Tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus. 

25. Teisės aktų nustatyta tvarka prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai 

pasitikrina sveikatą. 

26. Vykdo kitas teisė aktuose nustatytas pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus. 

 



 
IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Mokytojas atsako už: 

17.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos 

taisyklių, darbuotojo etikos kodekso normų laikymąsi;  

17.2. tinkamą priskirtų funkcijų atlikimą;  

17.3. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka. 
18. Už papildomą darbą atlyginama teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 

___________________ 


