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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytojo pareigybės aprašas (toliau Aprašas) 

reglamentuoja mokytojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pagrindinius veiklos tikslus, teises, pareigas, 

atsakomybę.  

2. Dirbti mokytoju pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas gali 

asmuo, turintis pedagogo kvalifikaciją ir atitinkantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintą Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašą. 

3. Mokytoją pareigoms skiria ir atleidžia iš pareigų, skiria nuobaudas ar paskatinimus 

Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

4. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko 

teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais,  Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, 

Švietimo skyriaus vedėjo ir gimnazijos direktoriaus įsakymais, Vilniaus Gabijos gimnazijos 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei 

pareigybės aprašu. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYTOJO VEIKLOS TIKSLAI 

 

                    5. Puoselėti mokinių vertybines nuostatas, kurti atvirą ir veiksmingą sąveiką su 

ugdytiniais, dalyvauti atsakingos pilietinės visuomenės kūrime, stiprinti pozityvius profesionalius 

ryšius su gimnazijos bendruomene ir socialiniais partneriais, nuolat mokytis ir tobulėti, 

reflektuojant savo profesinę veiklą ir jos rezultatus.  

6. Atsižvelgus į mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudaryti jam galimybes įgyti 

reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos planavimo pagrindų, teikti efektyvų vertinimą ir 

grįžtamąjį ryšį, akcentuojantį asmeninę pažangą, parenkant ugdymo tikslus atitinkančias vertinimo 

strategijas.  

III. MOKYTOJO TEISĖS 
 

 7.Siūlyti savo individualias programas. 

8. Pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas, atitinkančias bendruosius ugdymo 

tikslus ir gimnazijos tikslus, skirtingų gebėjimų mokinių grupes.  

9. Pasirengti ir vesti neformaliojo ugdymo praktikumus. 

10. Vadovauti klasei arba atsisakyti auklėjamosios klasės dėl rimtų sveikatos problemų, 

dėl rimtų šeimyninių aplinkybių. 

11. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus darbo laiku dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

12. Atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą. 

13. Nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas ir naudotis Vyriausybės numatytomis 

lengvatomis. 



14. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.  

15. Dalyvauti gimnazijos savivaldos institucijų veikloje. 

16. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

17.  Teikti ugdymo įstaigoje atsakingiems asmenims siūlymų dėl gimnazijos, Vaiko 

gerovės komisijos veiklos tobulinimo, ugdymo planų sudarymo, ugdymo proceso organizavimo 

gerinimo, ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pamokų krūvio mokytojams skirstymo, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pagalbos teikimo 

ir bendradarbiavimo gerinimo, ugdymo aplinkos pritaikymo ir aprūpinimo reikiamomis mokymo ir 

techninės pagalbos priemonėmis, atsižvelgiant į visų mokinių ugdymosi poreikius, ūkinės 

finansinės veiklos organizavimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo 

veiksmingumą ir kita. 

18.  Pedagogams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai turi teisę įstatymų nustatyta 

tvarka atstovauti pedagogų interesams ir ginti jų teises. 

 

IV. MOKYTOJO PAREIGOS 

 

19. Laikytis etikos normų ir gimnazijos darbo tvarką nustatančių dokumentų bei veiklą 

reglamentuojančių dokumentų. 

20. Planuoti savo ugdomąją veiklą, sudaryti ir pateikti tvirtinti mokomojo dalyko 

ilgalaikius planus remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais. 

21. Tinkamai pasirengti pamokoms, neformaliojo ugdymo būreliams ir juos tinkamai 

organizuoti. 

22. Dirbti su gabiais mokiniais bei suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, 

mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, 

metodus pagal rekomendacijas. 

23. Rengti užduotis savarankiškai besimokantiems mokiniams, juos konsultuoti ir 

organizuoti atsiskaitymą už dalyko programos kursą bei mokyti mokinį namuose, jeigu jam 

paskirtas toks mokymas. 

24. Supažindinti mokinius su dalyko vertinimo metodiką ir vertinti mokinių pažangą ir 

pasiekimus pagal galiojančią tvarką. 

25. Nuolat ir sistemingai informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio 

mokymosi pažangą ir pasiekimus, lankomumą, vėlavimą elektroniniu dienynu sutartiniais ženklais 

ir / ar komentarais, esant būtinybei – kitais būdais. 

26. Informuoti klasės vadovą, pagalbos mokiniui specialistus ir / ar gimnazijos 

vadovybę, Vaiko gerovės komisiją apie vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, gimnazijos 

lankymą ir elgesį. Bendradarbiauti teikiant pagalbą. 

27. Laiku ir atsakingai tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus 

(elektroninį dienyną, ilgalaikius planus). 

28. Supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, vesti saugaus elgesio 

instruktažus. 

29. Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą ir tinkamą darbo drausmę pamokose, savo 

paties organizuojamuose renginiuose.  

30. Nedelsiant imtis adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus 

nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą, 

patyčias ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą. 

31. Dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, brandos egzaminų 

organizavimo, vykdymo, vertinimo ir apeliacinėse komisijose.  

32. Dalyvauti olimpiadų, konkursų, pa(si)tikrinamųjų, bandomųjų egzaminų, 

stardartizuotų testų organizavimo, vykdymo, vertinimo komisijose. 



33. Dalyvauti metodinėje veikloje, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo veikloje,  

mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose,  mokytojų pasitarimuose ir 

kituose privalomuose renginiuose. 

34. Laiku ir atsakingai atlikti kitus pavestus darbus metodinės grupės ar direktoriaus 

įsakymu. 

35. Budėti pertraukų metu. 

36. Tobulinti kvalifikaciją. 

37. Mokslo metų pabaigoje įsivertinti savo darbą pagal gimnazijoje priimtus susitarimus 

ir aptarti metodinėje grupėje bei su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui. 

38. Vykdyti kitus darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtus pavedimus. 

 

V. MOKYTOJO, VYKDANČIO KLASĖS VADOVO FUNKCIJAS, PAREIGOS  

 

39. Vadovaujant klasei:  

36.1. bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje / grupėje dirbančiais mokytojais, mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi (mokymo(si), 

lankomumo, vėlavimo) problemas;  

36.2. kartu su mokiniais ir / ar tėvais (globėjais, rūpintojais) planuoti ir organizuoti 

vadovaujamos klasės veiklą, klasės valandėles, klasės tėvų susirinkimus ir renginius; 

36.3. supažindinti klasės mokinius bei tėvus (globėjus, rūpintojus) su gimnazijos 

veiklą reglamentuojančiais dokumentais;  

36.4. vykdyti žalingų įpročių, patyčių prevenciją, informuoti mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ir gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį apie jų apraiškos atvejus;  

36.5. įgyvendinti kartu su mokiniais įvairias integruojamas programas; 

36.6. stebėti ir analizuoti mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pasiekimus, pažangą, 

pamokų lankomumą ir gimnazijos nustatyta tvarka informuoti apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus), 

gimnazijos vadovą ar kitą atsakingą asmenį, imtis atitinkamų prevencijos ir intervencijos priemonių; 

36.7. padėti mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį, spręsti kitas ugdymosi ir 

mokymosi problemas; 

36.8. laiku ir atsakingai tvarkyti klasės dokumentaciją; 

36.9. budėti renginiuose, kuriuose dalyvauja klasės mokiniai (pvz., diskotekose); 

36.10. vykdyti kitas teisės aktuose ir direktoriaus įsakymais nustatytas pareigas.  

 

 

VI. MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

45. Už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą, atsakoma pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. 

46. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, atsakoma pagal 

galiojančius Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus. 

47. Už padarytą materialinę žalą atsakoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

darbo bei civilinį kodeksus. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

48. Kiekvienas mokytojas pasirašytinai susipažįsta su Aprašu. 

49. Už papildomas pareigas arba papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą atlyginama 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

50. Aprašas skelbiamas skelbiamos viešai (skelbimų lentoje ir gimnazijos 

internetiniame tinklalapyje). 

________________________________ 


