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II SKYRIIJS
SPECIAT,OS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINAN'IAM MOKYTOJTJI

5. Mokytojas, einantis 5ias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
5.1 . Tureti reikiam4 iSsilavinim4 ir pedagogo kvalifikacij4:
5.1.1. Pedagogo kvalifikacijq yra igrjq asmenys, turintys aukStEji, aukStesniii, igytE iki 2009 metq,

arba specialqji vidurini. igytE iki 1995 nietq. iSsilavinimq ir aukletojo, destytojo. moki,rojo (dalyko.
dalyko didaktikos, ugdymo sritics. profesijos ar tam tikro tipo mokyklos). specialiosios pedagogikos
Sakos pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo, surdopedagogo, tiflopedagogo) arba def'ektologo
(oligofrenopedagogo, defektologo logopedo), pedagogo, socialinio pedagogo kvalifikacij4.

Atvejai, kada Lietuvos Respublikoje i5silavinimq igijE asmenys laikomi rurintys pedagogo
kvatifikacijq:

5.l.l.l . kai turi aukStesniji iSsilavinimq, igyt4 iki 2009 metq. ar specialqjf vidr"rrini iSsilavinim4"
igyt4 iki 1995 metq, ne maZesni kaip 8 metq pedagoginio darbo staZ4. iSklausq nc maZiau kaip 320
valandq (12 studijq kreditq) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursq;

5.1 .1.2. kai turi aukStqji iSsilavinimq. ne maZesnj kaip 6 metq pedagoginio darbo staZ4, iSklausg ne
maZiau kaip 240 valandq (9 studijq kreditus) pedagogikos. psichologijos ir dalyko didaktikos kursq:

5.1.1.3. kai turi aukStqji universitetini i5silavinim4, ne maZesni kaip 5 metq pedagoginio darbo
auk5tojoje mokyklo.ie staZ4, i5klausg ne maZiau kaip 160 valandq (6 studijq kreditus) pedagogikos,
psichologijos ir dalyko didaktikos kursq;

5.1.1.4. kai turi aukSt4ji i5silavinim4 ir nuosckliqiq ar nenuosekliqjq. nuolatiniq ar iStqstiniq
studijq metu yra iSklausg 1600 valandq (60 studijq kreditq) pedagogikos, psichologijos ir dalyko
didaktikos dalykq, iSlaikg 5iq dalykq iskaitas ar egzaminus.

5.1.2. Mokytojai. dirbantys pagal profesinio mokymo programas ir nelormaliojo Svietimo
(i5skyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo) programas! jei nera igilg pedagogo kvalilikacilos.
privalo buti iSklausE pedagoginiq psichologiniq Ziniq kurs4 Svietimo ir mokslo ministro nustatlta tvarka
iki darbo mokytoju pradZios, i5skyrus mokytojus, turindius auk5tqj!, auk5tesnLli. igyt4 iki 2009 metq,
specialqji vidurini. iglta iki 1995 metq. iSsilavinim4, kurie Siuos kursus privalo iSklausyti per metus nuo
darbo mokytoju pradZios.

5.1 .3. Nesant rcikiamos kvalifikacijos mokytojo. ugdyti (mokyti) mokinius pagal mokomuosius
dalykus (ugdymo specializacij4) gali rnokytojai. turintys auk5tqii. aukitesniji, igytq iki 2009 mctq. ar

Lapas 1 iS 4

l. Pareigybes pavadinimas - KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokytojo pareigybe.
2. Pareigybes lygis A2.
3. Pareigybes paskirtis: individualizuojant ir diferenciiuo.iant ugdomqjq veikl4, puoseleti mokiniq

verlybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius gebejimus, informacinE kult0r4 ir
gebejimq savarankiSkai kurti savo gyvenim4; atsiZvelgus i mokinio siekius. polinkius ir gebejimus.
sudaryti jam galimybes igyti reikiamq kompetencijq, karjeros ir profesijos planavimo pagrindq.

4. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui.



specialUii vidurini. iglt4 iki 1995 metq, iSsilavinim4 ir pedagogo kvalifikacij4, ne ilgiau kaip 3 metus.
jeigujie:

5.1.3.1. studijuodami yra iSklausq ne maZiau kaip 40 procentq atitinkamo dalyko (-q) (ugdynro
specializacijos) modulio studijq kreditq apimties;

5.1.3.2. yra igijg ne maZiau kaip 40 procentq atitinkamo dalyko (ugdymo spccializacilos) modulio
studijq kreditq apimties kompetencijas neformaliojo Svietimo ir (ar) savi5vietos budu irjos yra pripaZintos
teises aktq nustatyta tvarka.

5.1.4. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio. prieSmokyktinio ir bendrojo ugdymo
programas, privalo bfiti iSklausg specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus
mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursq programq. patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodZio l8 d.

isakymu Nr. [SAK-2481 ,,Del Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalitikacijos
tobulinimo kursq programos patvirtinimo", per metus nuo darbo mokytoju pradZios, jeigu nera iSklausg
ne maZesnds apimties (60 valandq arba 2 studijq kreditq) kursq anksdiau arba studi.jq metu (Sis

reikalavimas netaikomas mokytojams. baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos
studijq programas).

5.2. Tureti dalykini pasirengim4 pagal l.ietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2014 m.
n-rgpjudio 29 d. isakymo Nr. V-774 ..Del Reikalavimq mokytojq kvalifikacijai apraSo patvininimo''
nustatytus reikalavimus destomo dalyko mokytojui.

5.3. Tureti skaitmeninio raStingumo gebejimus ir buti igijgs kompetenci.ias. numatytas
Reikalavimq mokyto.lq ir pagalbos mokiniui specialistq skaitmeninio raStingumo prograrnoms aprase.
kurj tvinina Svietirno ir nrokslo ministras.

5.4. Moketi valstybing (lietuviq) kalbq, kurios mokej imo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu
Nr. 1688 ,,Del Valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo", reikalavimus;
br)ti iSklausgs lietuviq kalbos kultlros kursus pagal Mokytojq, mokyklq vadovq. .jq pavaduotojq
ugdymui bei skyriq vedejq lietuviq kalbos kulturos mokymo programq. patvirtint4 Lietuvos
Respublikos Svietin.ro ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. isakymu Nr. ISAK-2106 ,.Del Mokyto.iq,
mokyklq vadovq. jq pavaduotojq ugdymui bei skyriq vedejq lietuviq kalbos kult0ros mokymo
programos patvirtinimo", per metus nuo darbo mokytoju pradZios, jeigu nera iSklausEs ne maZesnds
apimties (22 valandq arba 1 studijq kredito) dalyko studijq metu.

5.5. I5manyti ir vadovautis: Europos Sqjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos jstatymais ir
poistatyminiais aktais. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lictuvos Respublikoie
galiojandiais nonniniais aktais. reglamentuojandiais biudZetiniq jstaigq veikl4. darbo santykius,
darbuotojq saugq ir sveikat4, istaigos nuostatais, istaigos darbo tvarkos taisyklemis. darbo sutartimi. Siuo
pareigybes apraiymu. kitais istaigos lokaliniais dokumentais (isakymais. potvarkiais, nurodymais,
taisyklemis ir pan.).

III SKYRIUS
Stas panucas EINANaIo MoKyroJo ruNKCrJos

6. Sias pareigas einantis mokytojas vykdo Sias funkcijas mokymo programai igyvendinti.
pasirengti jos igyvendinimui, taip pat su mokyklos bendruomeneje susijusioje veikloje:

6.1 . uZtikrina ugdomq mokiniq saugum4, geros kokybes ugdym4;
6.2. ugdo tvirtas mokiniq dorovds, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas. pagarbq tevams,

savo kult[riniam identitetui, siekia mokiniq asmenybes galiq pletotes;
6.3. gerbia mokini kaip asmeni, nepaZeisdamasjo teisiq ir teisetq interesq;
6.4. planuoja savo veikl4, pasirengia pamokoms, neformaliojo Svietimo uZsiemimams ir juos

tinkamai organizuo.la;
6.5. suprantamai ir aiSkiai. taisyklinga lietuviq kalba perteikia ugdymo turini (uZsienio kalbos

mokytojai perteikia ugdymo turini dcstomo dalyko taisyklinga kalba):
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6.6. ugdo remdamasis mokiniq gebejimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciiq ir
pasitikej imq savo gebej imais;

6.7. suteikia pagalb4 mokiniams. turintiems ugdymosi. mokymosi sunkumq ir specialiqjq
ugdymosi poreikiq, pritaiko jiems dalyko program4, turini, metodus;

6.8. ne5atiSkai vertina mokiniq mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi
palang1, dalyvauja rengiant ir igyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.9. tvarko pedagogines veiklos apskaitos dokumentus;
6.10. dalyvauja nacionalinio mokiniq pasiekimq, pagrindinio ugdymo pasickimq palikrinirnq,

iskaitq, mokiniq tyrimq vykdymo, vertinimo, apeliacinese ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose
darbo grupese, komisi jose;

6.11. moko mokin[, besigydanti sveikatos prieZilros istaigoje ar namuose, .jei toks paskiftas
mokymas;

6.12. informuoja tevus (globejus, rfipintojus) apie jq vaiko blklg, ugdymo ir ugdymosi poreikius,
paLang4, mokyklos lankym4, elgesi ir kt.;

6.1 3. bendradarbiauja su kitais mokltojais, kad b[tq pasiekti mokymo tikslai;
6.14. nedelsiant informuoja mokyklos direktoriq, pagalbos specialistus. pastebejus ar itarus mokini

esant apsvaigus nuo psichotropiniq ar kitq psichik4 veikiandiq medZiagq, mokinio atzvilgiu taikomE
smurt4 ar ivairaus pob[dZio netinkam4 elgesi, patydias ir reaguoja i toki elgesi. sudrausmindamas
netinkamai besielgianti mokini. esant reikalui suteikia nukente.jusiam mokiniui pirmqjq pagalbE ir
iSkviedia greitqjq pagalb4;

6.15. nuolat kelia kvalifikacij4.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

7. Mokytojas atsako u2:
7.1. Europos Sqiungos reglamentq, Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq jgyvendinim4

savo pareigq ribose, Sio pareigybes apra5ymo, istaigos nuostatq, istaigos darbo tvarkos taisykliq,
mokytojo etikos normq laikym4si;

7.2.Iinkamq priskirtq funkcijq, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimq atlikim4;
7.3. asmens duomenq apsaug4 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamcnto ir Tarybos reglamento

(ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq
judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB bei Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.

8. Mokyto.ias uZ savo pareigq netinkam4 vykdyrn4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos
Respublikos istatymq nustatlta tvarka.

9. Mokytojas uZ darbo pareigq paZeidimus gali blti atleistas iS pareigq.

Parenge direktorius Gintaras PaSkauskas
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