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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Koncertmeisteris___________________________________________________________ 

(pareigybės pavadinimas) 

 

2. Pareigybės lygis – A2. 

 

3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriui ir pavaduotojui ugdymui. 

(nurodoma biudžetinės įstaigos padalinio vadovo pareigybė ar įstaigos administracijos pareigybė) 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Muzikos dalyko (fortepijonas) aukštasis išsilavinimas. 

(reikiamas pareigybės išsilavinimas)  

 

4.2. Koncertmeisteris ekspertas____________________________________________________ 

(kvalifikacinė kategorija)  

 

4.3. Skaitmeninio raštingumo gebėjimai atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcija) patvirtintą REIKALAVIMŲ 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO 

PROGRAMOMS APRAŠĄ 

(skaitmeninio raštingumo gebėjimai)   

 

4.4. pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 

ISAK-3216 patvirtintų „MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS 

PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ“ III skyriaus 15,1 ir 16 punktus 

(valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis)  



 

4.5._nebūtina________________________________________________________________    

(užsienio kalba (-os) ir jos (jų) mokėjimo lygis) 

 

4.6._laisvai valdyti savo dalyko muzikos instrumentą, ar balsą, profesionaliai ir metodiškai dėstyti 

savo dalyką 

(kiti specialūs reikalavimai) 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. turi ne mažesnį, kaip kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą yra 

pasiekęs aukštą meninį lygį, pasižymi gera kūrinių atlikimo technika, yra sukaupęs koncertinį 

repertuarą, nuolat dalyvauja ir yra pasiekęs rezultatų meninėje veikloje Akompanuoja direktoriaus 

įsakymu paskirto tam tikro dalyko mokytojo mokiniams pamokų, egzaminų, koncertų, konkursų, 

festivalių metu.  

(funkcijos, skirtos atitinkamai programai ar programoms įgyvendinti)  

 

5.2. pasiruošimas pamokoms, veiklos planavimas, kvalifikacijos kėlimas, moksleivių pasiekimų 

vertinimas, tėvų (globėjų) informavimas, metodinė veikla (bendradarbiavimas su kolegomis).  

(funkcijos, skirtos pasirengti įgyvendinti programas) 

 

5.3. dalyvavimas įvairiose darbo grupėse, dalyvavimas savivaldoje, renginių (olimpiadų, konkursų, 

švenčių ir pan.) ruošimas ir dalyvavimas juose su ugdytiniais, dalyvavimas egzaminų komisijose, 

organizacinė veikla vadovaujamame kolektyve (choras, orkestras), grojimas orkestre. (Šias 

funkcijas vykdo tik mokytojai, pasirašytinai supažindinti ir sutinkantys su direktoriaus įsakymu dėl 

mokyklos bendruomeninės veiklos) 

 (funkcijos, susijusios su veikla mokyklos bendruomenei) 

____________________________ 

SUSIPAŽINAU 

 

Data ______________ 

 

_____________________                        _________________________ 

(parašas)       (vardas, pavardė)          


