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ANGLU KALBOS VYRLSNTOSTOS MOKYTOJOS
PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

l.Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos anglq kalbos vyresniosios mokytojos pareigybe yra

priskiriama pareigybiq, kurioms bitinas ne Zemesnis kaip aukStasis iSsilavinimas, grupei.

2. Pareigybes lygis - 42.

3. Pareigybes paskirtis: individualizuojant ir diferencijuojant ugdom4iq veikl4, puoseleti mokiniq

vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius gebejimus, informacing kult0r4 ir

gebejim4 savaranki5kai kurti savo gyvenimq; atsiZvelgus i mokinio siekius, polinkius ir gebdjimus,

sudaryti jam galimybes igyti reikiamq kompetencijq, ka{eros ir profesijos planavimo pagrindq.

4. Mokytoja pavaldi direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINAN'IAM DARBUOTOJUI
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5. Mokl.tojai keliami kvalifikaciniai reikalavimai: dirbti vyresniqja anglq kalbos mokytoja pagal

bendrojo ugdymo programas gali asmuo, igijgs aukSt4ji (auk3tesniji, igyt4 iki 2009 metq, ar specialqii

vidurini, igyt4 iki 1995 meq ) iSsilavinim4, turintis pedagogo kvalifikacij4 (neturintis jos privalo iglti per

2 metus nuo darbo mokytoju pradZios ) ir baiggs mokom4ji dalykq/ugdymo program4, atitinkandi4

studijq arba dalyko/pedagogines specializacijos modulio programq bei igijgs vyresniojo anglq kalbos

mokyojo kvalifi kacing kategorij4.

6. Moky.toja turi Zinoti ir i5manlti:

6.1 . kaip naudotis informacinemis technologijomis;

6.2. lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatltrl valstybines kalbos

mokej imo kategorij q reikalavimus:

6.3. pagal kompetencijq taiklti savo darbe ugdym4 reglamentuojandius teises aktus;

6.4. planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

6.5. gebeti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq ir rengti iSvadas.;

6.6. nuolat kelti kvalifikacijq. Ne maZiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos

tobulinimo renginiuose.



III SKYRIUS

Sr,q,s plRErcas rrNaNiros MoKyroJos FUNKCTJoS

8. Mokyoja vykdo Sias funkcijas:

8.1. Dalyvauja rengiant ir iglvendinant Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos strategini,

metines veiklos ir ugdymo planus, teikia siiilymus ruoSiant istaigos veikl4 reglamentuojandius

dokumentus, organizuoti parengtq dokumentq svarstymq ir derinim4. Rengia fstaigos menesio veiklos

plan4;

8.2. Organizuoja ir koordinuoja darbo grupiq ir komisijq veikl4;

8.3. Bendradarbiauja su pedagogais, pagalbos specialistais, ugdyiniq tevais (globejais, rtipintojais),

kitomis Svietimo, socialinemis, vaikq teisiq apsaugos institucijomis vaikq ugdymo, pedagogq

kvalihkacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtq kompetencij4 klausimais;

8.4. Vaduoja Kupi5kio r. Alizavos pagrindin6s mokyklos direktoriq kasmetiniq atostogr.l,

komandiruodiq ir laikino nedarbingumo metu. ( pirma vaduojant direktoriq );

8.5. Planuoja savo veiklq pasirengiant pamokoms, neformaliojo Svietimo uZsiemimams ir juos

tinkamai organizuoja;

8.6. Suprantamai ir ai5kiai, taisyklinga lietuviq kalba perteikia ugdymo turinf (uZsienio kalbos

mokltoja perteikia ugdymo turini destomo dalyko taisyklinga kalba);

8.7. Suteikia pagalb4 mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumq ir specialiqjq ugdymosi

poreikiq, pritaiko jiems dalyko program4, turini, metodus;

8.8. Neiali5kai vertina mokiniq mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi

paiangq;
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7. Mokytoja privalo vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais

norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius, darbuotojq saug4 ir

sveikat4;

7.3. darbo tvarkos taisyklemis;

7.4. darbo sutartimi;

7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;

7.6. kitais Kupi5kio r. Alizavos pagrindinGs mokyklos lokaliniais dokumentais (isakymais,

poWarkiais, nurodymais, taisyklemis ir pan.).



8.9. dalyvauja rengiant ir [gyvendinant Kupi5kio r. Alizavos pagrindin6s mokyklos veiklos planus

(programas);

8.10. dalyvauja nacionalinio mokiniq pasiekimq, pagrindinio ugdymo pasiekimq patikilnimq,

iskaitq, mokiniq tyrimq vykdymo, vertinimo, apeliacinese ir kitose KupiSkio r. Alizavos pagrindinds

mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupdse, komisijose;

8.11. informuoja tevus (globejus, rtipintojus) apie jq vaiko b[k19, ugdymo ir ugdymosi poreikius,

paiary4, Kupi5kio r. Alizavos pagrindin6s mokyklos lankymq elgesi ir kt.;

8.12. bendradarbiauja su kitais mokltojais, kad bltq pasiekti mokymo tikslai;

8.13. nedelsiant informuoja KupiSkio r. Alizavos pagrindinds mokyklos direktoriq, pagalbos

specialistus, pastebejus ar itarus mokini esant apsvaigus nuo psichotropiniq ar kitq psichik4 veikiandiq

medZiagq, mokinio atZvilgiu taikomq smurt4 ar ivairaus pobiidZio netinkam4 elgesi.

IV SKYRIUS

MOKINIU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

9. Mokytojas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:

9.1 . nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;

9.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi, Kupi5kio r. Alizavos

pagrindines mokyklos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

9.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klasds aukl€tojq apie itariamas ar

irrykusias patydias;

9.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti

asmenis (tevus (globejus, r0pintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ir/ar institucijas (pvz.:

policij4, greitqi4 pagalb4 ir kt.).

10. Mokytojas, itargs ar pastebejgs patydias kibemetineje erdveje arba gavgs apie jas praneiim4:

10.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibemetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas

imasi reikiamq priemoniq patydioms kibemetineje erdveje sustabdyti;

10.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus

(globejus riipintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij4);

10.3. pagal galimybes surenka informacij4 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq skaidiq ir

kitus galimai svarbius faktus;

10.4. raStu informuoja patydias patyrusio mokinio klases aukletoj4 apie patydias kibemetineje

erdveje ir pateikia irodymus (i5saugot4 informacij4);

10.5. turi teisg apie patydias kibemetineje erdveje praneSti Lietuvos Respublikos rySiq reguliavimo

tamybai pateikdamas prane5im4 intemeto svetaineje adresu www.drausiskasintemetas.lt.
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V SKYRIUS

ATSAKOMYBE

11. Mokytojas atsako uZ:

I 1 .I . Lietuvos Respublikos istatymq, kiq teises akq, Kupi5kio r. Alizavos pagrindinds mokyklos

nuostatq, darbo tvarkos taisykliq, mokltojo etikos normq laikym4si;

I 1.2. tinkam4 priskirtq funkcijq, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimq atlikimq;

I 1.3. asmens duomenq apsaugq teises aktq nustatfa ffarka.

12. Mokytojas uZ savo pareigq netinkam4 vykdyrn4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos

Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

13. Mokytojas uZ darbo drausmes paZeidimus gali biiti atleistas i5 pareigq.

Parenge direktorius Gintaras PaSkauskas
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