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VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS ISTORIJOS MOKYTOJO 

____________________PAREIGYBĖS APRAŠYMO PROJEKTAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Istorijos mokytojas _____________. 

2. Pareigybės lygis – A2.   

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.   

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI  

 

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

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą, aukštesnį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį 

vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir pedagogo kvalifikaciją ar atitikti kitus kvalifikacinius reikalavimus, 

reglamentuojamus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 metų rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. V-774 patvirtinto Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše; 

4.2.  būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją; 

4.3.  būti įgijęs istorijos (dalyko) pedagogikos bakalauro profesinę kvalifikaciją, socialinių 

mokslų studijų sritis, švietimo ir ugdymo studijų kryptis; 

4.4. turėti mokytojo _____________ kvalifikacinę kategoriją; 

4.5.  būti išklausęs specialiosios psichologijos ir specialiosios pedagogikos kursą (60 val.), 

turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas - atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.  V-598 patvirtinto Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo reikalavimus. 

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

įstatyme; 

4.7.  privalomos valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti – C2 lygį; 

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

gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 

4.9.  rengti ir vykdyti mokyklos, regiono ugdymo projektus; skatinti mokinių saviraišką, 

ugdyti jų mokėjimo mokytis kompetencijas, individualizuoti ir diferencijuoti mokinių mokymą(si); 

taikyti įvairų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, vertinimo duomenis naudoti diegiant mokinių 

pažangos strategijas; analizuoti dalykų srities ugdymo rezultatus; pasitelkti IKT ir kurti kūrybišką, 

motyvuojančią ugdymo aplinką; dirbti veiklos grupėse; ugdant taikyti sąveikos paradigmą; dirbti 

individualiai su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų ar specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

 

 

 



 

III SKYRIUS 

MOKYTOJO FUNKCIJOS  

 

5. Vykdydamas LR Švietimo įstatyme nustatytas pareigas, einamaisiais mokslo metais 

mokytojas atlieka šias funkcijas: 

5.1. pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų 

mokomųjų dalykų ar jų modulių ir valandas, skirtas mokinių ugdymo poreikiams tenkinti bei 

mokymosi pagalbai teikti. Iš viso – iki 851 kontaktinės valandos viso darbo laiko;  

5.2. ruošiasi, planuoja ugdomąją veiklą, pamokas, rengia ir tikrina mokinių rašto darbus, 

vertina mokinių mokymosi pasiekimus, analizuoja mokinių mokymosi pažangą ir informuoja apie 

mokymosi pasiekimus ir pažangą, apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius mokinius, jų tėvus 

(rūpintojus, teisėtus vaiko atstovus);  

5.3. profesiškai tobulėja ir vadovauja klasei; 

5.4. iš viso 5.2. ir 5.3. papunkčiuose reglamentuotoms funkcijoms įgyvendinti – iki  636 

valandas viso darbo laiko; 

5.5. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, skirdamas laiką kitai 

ugdomajai veiklai su mokiniais, bendradarbiauja su pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais 

(rūpintojais, teisėtais vaiko atstovais) ir gimnazijos partneriais – iki 178 valandų viso darbo laiko.   

5.6. Pasikeitus 5.1. papunktyje nurodytam kontaktinių valandų skaičiui ar 5.5. papunkčiuose 

pasikeitus veikloms, atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius 5.4. ar 5.5. 

papunkčiuose numatytoms veikloms. 

5.7. Vadovaudamas klasei: 

5.7.1 planuoja ir įgyvendina klasės mokinių ugdomąją veiklą, 

5.7.2. sistemingai stebi, organizuoja mokinių pasiekimų ir pažangos aptarimą ir apie mokinių 

pasiekimus ir pažangą informuoja jų tėvus (rūpintojus, teisėtus vaiko atstovus), 

5.7.3. įgyvendina prevencines priemones mokinių lankomumui gerinti ir mokinių pažangumui 

užtikrinti, 

5.7.4. ugdo mokinių bendrąsias kompetencijas, 

5.7.5. organizuoja ugdomuosius renginius (klasės mokinių susirinkimus, išvykas, pokalbius, 

specialistų paskaitas, kitus renginius), 

5.7.6. rengia klasės mokinių tėvų susirinkimus, individualius pokalbius, 

5.7.7. esant būtinybei lanko mokinius namuose; 

6. Iš viso valandų – apie 1665,0. 

7. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo - sudėtingas 

intelektualus, papildomų žinių reikalaujantis darbas, rengiant gimnazijos mokinius tolimesniam 

mokymuisi (įgijus pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą) ir karjerai, gali būti didinamas iki 20 procentų 

pagal gimnazijos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus. 

 

 

 

SUSIPAŽINAU 

 

Data _____________________ 

 

_________________________  ____________________________________ 

(parašas)         (vardas, pavardė) 


