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Sraur,rql srASIo Sg,rausKlo cTMNAZIJoS
MOKYTOJO PAREIGYBES APRASYMAS
I. PAREIGYBE
1. Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos (totiau-gimnazija) mokytojas yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutarti.
2. Mokytojo pareigybe priskiriamas specialistq grupei.
3. Pareigybes lygis - A2.

II. spECrALUs nnrru,LAvIMAI

4.
4.1.

SI.q.s

pAREIGAS EINAI\dIAM DARBUoTOJUI

Mokytojo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
tureti i$silavinim4 ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustat5rtus Lietuvos

Respublikos Svietimo istatyme;

naudotis intemeto nar5ykle, elektroninio pa5to programa, MS
kitais gimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebeti taikyti

4.2. gerai moketi

Offrce ar

informacines technologij as savo darbe;
4.3. gerai moketi lietuviq kalb6 jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytq
valstybines kalbos mokej imo kategorijq reikalavimus;
4.4. tureti psichologijos pagrindus;
4.5. Zinoti ir i5manyti darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, elektrosaugos
reikalavimus;
4.6. pagalkompetencij4 taikyti savo darbe ugdymq reglamentuojandius teises aktus;
4.7. ptanuoti savo veiklq, sprgsti i5kilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
4.8. gebeti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.
Mokytojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,
gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis, ugdymo planais, mokytojo pareigybes apra3ymu,
gitno*i;os direktoriaus isakymais ir kitais ugdym4 reglamentuojandiais teises aktais.

.

5.

III. SIAS pAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.
6,L

Mokytojas vYkdo Sias funkcijas:
parengia mokinio individualaus ugdymo, dalykq, dalykq moduliq, neformalaus
Svietimo programas, jei jos nera patvirtintos nacionaliniu lygmeniu;
organizuoja atsiskaitym4 uZ ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
6.3. ugdom4jq veikl4 vykdo pagal suderint4 ilgalaiki plan4, esant reikalui, ji
koreguoja;
parengia ir suderina dalyko, ilgalaiki plan4;
6.5. pasirengia pamokoms bei neformaliojo Svietimo uZsiemimams, juos tinkamai
organizuoja;
parengia dalyko mokiniq pasiekimq k paiangos stebejimo ir vertinimo tvark4,
su ja supaZindina mokinius;
stebi, nesaliSkai vertina mokiniq pasiekimus fu paLatg4;

6.2.

6.4.

6.6.

6.7.
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6.8. informuoja

tevus (globejus, mpintojus) apie vaiko ugdymo(si) buklE,

ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, p&ang% gimnazij os lankymq ir elgesi;
gimnazijoje nustatyta tvarka konsultuoja mokinius;
6.10. reaguoja i smurt4 ir patydias;

6.9.

ir

6.11. ugdymo procese naudoja Svietimo
mokslo ministerijos patvirtintus
vadovelius, ivairias mokymo priemones ir ugdymui skirt4 irangq;
6.12. Svietimo mokslo minisho nustatSrta tvarka moko mokini mmuose ar
sveikatos prieZitiros/ medicinos pagalbos istaigoje, jeigu jam paskirtas toks mokymas;
6.13. dirba su mokiniais, turindiais specialiqiq poreikiq, rengia dalyko ugdymo
pritaikytas arba individualizuotas programas;
6.14. pastebejus ar itarus mokini, esanti apsvaigus nuo psichotropiniq ar kltq
psichik4 veikiandiq medZiagq, nedelsiant imsi adekvadiq priemoniq;
6.15. kuria ir palaiko emoci5kai saugi4 ugdymo(si) aplink4;
6.16. teises aktuose nustatyta tvarka tobulina savo kvalifikacij4;
6.17. paskirtas klases aukletoju, vykdo nustatytas funkcijas;
6.18. uZtikrina, kad pamokose (uZsiemimuose) mokiniai laikytqsi gimnazijoje
nustatSrtq mokiniq elgesio taisykliq ir saugos reikalavimq;
6.19. bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendry ugdymo(si) tikslq;
6.20. gerbia mokini kaip asmeni, nepaieidilia jo teisiq ir teisetq interesq;
6.21. ugdo tvirtas mokiniq doroves, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas,
pagarb4 tevams, savo kultUriniam identitetui, laiduoja mokiniq asmenybes galiq pletotg;

ir

6.22. teises aktq nustatyta tvarka dalyvauja mokymosi pasiekimq patikrinimo,
iskaitq, brandos egzaminq vertinimo, apeliacinese ir kitose komisijose;
6.23. dalyvauja direktoriaus sudarytose darbo grupese;
6.24. dalyvauja metodineje veikloje;
6.25. dalyvauja gimnazijos veiklos planavime;
6.26. rengia mokomuosius projektus ir dalyvauja jq igyvendinime;
6.27. laikosi gimnazijoje nustatytq etikos norrnq, gimnazijos darbo tvarkos taisykliq
ir kitq vidaus tvarkq nustatandiq dokumentq reikalavimq;
6.28. tvarko pedagogines veiklos apskaitos dokumentus;
6.29. teises aktq nustat5rta tvarka prie5 pradddamas dirbti veliau periodi5kai
profilaktiSkai pasitikrina sveikat4;
6.30. vykdo kitas teises aktuose nustatytas fi.rnkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus
direktoriaus pavaduotojq ir skyriq vedejq teisetus nurodymus;
6.31. savo darbe vadovaujasi vie5ai gimnazijos internetineje svetaineje skelbiama ir
tarnybiniu elektroniniu pa5tu gaunama ir kitomis, iprastinemis priemonemis, pateikta informacija;
6.32. fsivertina savo ugdomqi4 ir kitoki4 veikl4.

,

ir

Iv.

7.

SIAS PAREIGAs EINAI\EIo DARBUoToJo TEISES

Mokytojas turi teisg:
savo individualias programas; pasirinkti pedagogines veiklos bodus ir

7.1. siulyti
formas;

7.2. ne maiiau kaip

5

dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo

renginiuose;

7.3. buti
nustatSrta

atestuotas

ir igyti kvalifikacing kategorij4

Svietimo

ir

mokslo ministro

tvarka;

7.4. dirbti savitarpio pagalba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje
aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai aprtipint4 darbo viet4;
7.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
7.6. teikti pasiiilymus gimnazijos vadovams del veiklos tobulinimo;
7.7. naudotis kitq istatymq nustatytomis teisemis;
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7.8. atsisalqrti vykdyti uZduoti ar pavedim4, jeigu tai

prieStarauja istatymui;
pateikti
ra5tu;
atsisakymo motyvus
7.9. teises aktq ir gimnazijoje nustatyta tvarka gauti priemokqvi papildomq darbq,
pareigq ar uZduodiq, nenumatytq pareigybes apra5yme, vykdymq.

V. STIS PAREIGAS EINANEIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBE IR
ATSKAITOMYBE

8.

Mokytojas teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ:
8.1. funkcijq, i5vardintq Siame apra3yme, atlikim4;
8.2. darbo, civilines bei priesgaisrines saugos taisykliq laikym4si;
8.3. gimnazijos darbo tvarkos taisykliq, direktoriaus isakymq,
reglamentuoj andiq ugdym4, vykdymq;
8.4. del savo kaltes padarylqLalq.

9.

aktq,

Mokytojas tiesiogiai pavaldus pagal vykdomas funkcijas direktoriaus

pavaduotojui ugdymui, skyriaus veddjams ir atskaitingas gimnazijos direktoriui.

S/

kitq teises

