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ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigų pavadinimas: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro meninio ugdymo mokytojas. 

2. Pareigybės grupė: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro specialistas. 

3. Pareigybės lygis – A2.  

4. Pareigybės paskirtis – organizuoti muzikinį ugdymą įvairių poreikių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, taikyti tradicines ir naujas muzikinio ugdymo metodikas, padėti 

organizuoti bendrus Centro renginius. 

5.  Pareigybės pavaldumas: meninio ugdymo mokytojas yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių 

„Spindulio“ ugdymo centro direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
  

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar specialųjį vidurinį (įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir 

pedagogo kvalifikaciją; 
6.2. būti išklausius Nacionalinio lygmens specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursus; 

6.3. gebėti groti ne mažiau kaip dviem muzikos instrumentais; 

6.4. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

6.5. gebėti bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su 

mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos 

priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 

6.6.  mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, kompiuterio 

programomis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Meninio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja ir planuoja veiklą, rengia ugdymo planus pagal įstaigos metų veiklos 

planą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus; 

7.2. vykdo meninio ugdymo užsiėmimus pagal patvirtintą tvarkaraštį; 

7.3. tenkina vaikų saviraiškos bei saviugdos poreikius; 

7.4. taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, ugdo kūrybinį, estetinį ir 

sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzika; 

7.5. ieško naujų pedagoginės veiklos organizavimo formų bei metodų; 

7.6. kuria didaktiniu požiūriu tinkamą muzikinio ugdymo(si) aplinką, gamina metodines 

priemones, jas tvarko, prižiūri; 

7.7. užtikrina ugdytinių saugumą (Centre ir už jo ribų), kokybišką ugdymą, organizuoja 

pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius; 



7.8.  domisi naujausia literatūra, tobulina savo kvalifikaciją; 

7.9.  organizuoja muzikinius renginiu įstaigoje ir už jos ribų; 

7.10. pedagogams pageidaujant, organizuoja jų meninį švietimą; 

7.11. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

7.12. laikosi įstaigos darbo tvarkos taisyklių, laiku užpildo ir pateikia dokumentaciją; 

7.13. vykdo kitus Centro administracijos pavedimus; 

7.14. dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, ugdymo programų 

rengime, audito vykdyme ir kt.; 

7.15.  nuolat tobulina savo kvalifikaciją, domisi naujausia literatūra. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Meninio ugdymo mokytojas turi teisę: 

8.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų tinkamas darbo sąlygas pareigoms atlikti; 

8.2. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

8.3. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas; 

8.4. burtis į kultūrines grupes, būrelius ar susivienijimus; 

8.5. dalyvauti Centro savivaldoje. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Meninio ugdymo mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

9.1.  savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

9.2. administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą; 

9.3. darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą; 

9.4. vaikų meninį – muzikinį ugdymą, Centre vykstančių renginių organizavimą ir 

vykdymą; 

9.5. vaikų ir auklėtojų organizuojamus renginius; 

9.6. salės inventorių, jos tvarką ir saugą; 

9.7. kartą metuose sveikatos pasitikrinimą; 

9.8. teikiamų duomenų teisingumą. 

 

__________________________ 
 

 

 

 

Susipažinau: 

_____________ 
(parašas) 

 

_____________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________ 
 (data) 


