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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pareigybės grupė – 1. Vadovai ir jų 

pavaduotojai. 

2. Pareigybės lygis: A2. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. 

3.2. Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas. 

3.3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės 

lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus). 

3.4. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) 

mokėjimas. 

3.5. Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

3.6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:  

3.6.1. Švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. 

3.6.2. Gimnazijos kultūros formavimą ir kaitą. 

3.6.3. Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

3.6.4. Gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą 

veiklai tobulinti. 

3.6.5. Savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą. 

3.6.6. Ugdymo turinio vadybą. 

3.6.7. Edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą. 

3.6.8. Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą. 

3.6.9. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą. 

3.6.10. Darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą. 

3.6.11. Turto ir lėšų administravimą ir valdymą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Organizuoja: 

4.1.1. Ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą. 

4.1.2. Bendrųjų programų vykdymą. 



4.1.3. Gerosios patirties sklaidą. 

4.1.4. Ilgalaikių planų derinimą. 

4.1.5. Programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus. 

4.1.6. Mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo 

klausimais. 

4.1.7. Mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą. 

4.1.8. Dalykų modulių, programų rengimą. 

4.1.9. Mokymosi pagalbos teikimo organizavimą. 

4.1.10. Brandos egzaminus. 

 4.1.11. Darbo grupių sudarymą ir veiklą pagal kompetenciją. 

 4.1.12. Socialinį darbą. 

4.2. Rengia: 

4.2.1. Pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius. 

4.2.4. Direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos ribose. 

4.2.5. Informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms. 

4.2.6. Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), 

organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su  savivaldos institucijomis. 

4.3. Vykdo priežiūrą: 

4.3.1. Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą. 

4.3.2. Bendrojo ugdymo programų vykdymą. 

4.3.3. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti gimnazijos 

direktorių apie darbo drausmės pažeidimus). 

4.3.4. Pamokų tvarkaraščių vykdymą. 

4.3.5. Ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles. 

4.4. Koordinuoja: 

4.4.1. Programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą. 

4.4.2. Ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, 

programomis. 

4.5. Tvarko: 

4.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS. 

4.5.2. Pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius. 

4.6. Stebi ir analizuoja ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindina 

gimnazijos bendruomenę. 

4.7. Puoselėja gimnazijos emociškai saugią mokymo (si) aplinką, reaguoja į smurtą ir 

patyčias pagal gimnazijos nustatytą tvarką. 

4.8. Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja 

demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius. 

4.9. Teikia gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso 

organizavimą; 

4.10. Esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus gimnazijos direktoriaus, neviršijant 

nustatyto darbo laiko; 

4.11. Nesant darbe gimnazijos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), 

atlieka jo funkcijas.  

4.12. Kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą. 

  _________________________________________ 

 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams. Pareigybės grupė – 1. Vadovai ir jų 

pavaduotojai. 

2. Pareigybės lygis: A. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;  

3.2. analogiška darbo patirtis. 

3.3. Turi žinoti  ir išmanyti: 

3.3.1. Gimnazijos teritorijos priežiūros tvarką. 

3.3.2. Gimnazijos pastatų ir visų patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bei 

inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles. 

3.3.3. Higienos normas ir taisykles. 

3.3.4. Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus. 

3.3.5. Buhalterinės apskaitos pagrindus. 

3.3.6. Priešgaisrinės saugos taisykles. 

3.3.7. Saugaus darbo taisykles. 

3.3.8. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus.  

3.3.9. Gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles. 

3.3.10. Kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus. 

3.3.11. Savo pareigybės aprašymą. 

3.4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo vadovautis: 

3.4.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais. 

3.4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą. 

3.4.3. Darbo tvarkos taisyklėmis.  

3.4.4. Darbo sutartimi. 

3.4.5. Šiuo pareigybės aprašymu. 

3.4.6. Kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 



4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijos: 

4.1. Organizuoja gimnazijos pagalbinių darbuotojų darbą, užtikrina, kad ūkio objektai 

būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad gimnazijos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas  

veiklos sutrikimų. 

4.2. Užtikrina, kad gimnazijos  teritorijos poilsio, sporto ir kt. vietose esantys įrenginiai 

būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai. 

4.3. Rūpinasi, kad prie gimnazijos pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada 

laisvas. 

4.4. Užtikrina, kad gimnazijos  teritorijos apšvietimas būtų ne mažesnis kaip 20-40 lx., 

o gimnazijos patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų 

galiojančias higienos normas.  

4.5. Rūpinasi, kad ne arčiau kaip 25 m atstumu nuo gimnazijos pastato ir virtuvės ant 

asfaltuotos plokštumos būtų pastatyti sandariai uždaromi konteineriai šiukšlėms ir atliekoms. 

4.6. Nustatytu laiku organizuoja gimnazijos pastato ir jų konstrukcijų sezonines bei 

eilines apžiūras, vykdo apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą. 

4.7. Žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo gimnazijos teritorijoje esančių kelių ir 

takų, vykdo kelių ir takų barstymą smėliu. 

4.8. Užtikrina, kad būtų laiku atliktas gimnazijos patalpų ir inventoriaus eilinis 

remontas, tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai. 

4.9. Užtikrina, kad būtų laiku atliktas gimnazijos šildymo sistemos paruošimas rudens ir 

žiemos sezonui. 

4.10. organizuoja gimnazijos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui 

reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrengimais, valgyklos aprūpinimą maisto 

produktais, klasių ir kabinetų aprūpinimą trijų dydžių suolais arba stalais ir kėdėmis pagal poreikį. 

4.11. Užtikrina, kad fizikos, chemijos, valgyklos ir kitiems darbuotojams (kuriems tai 

privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos, atlieka darbuotojų instruktavimą. 

4.12. Pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai 

prietaisai, cheminės medžiagos, būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose 

kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse ir kitose gimnazijos direktoriaus nurodytose vietose būtų 

sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės. Tikrina, ar chemijos kabinete ir parengiamajame 

kabinete cheminiai reaktyvai laikomi užrakinamose spintose, ar jų kiekis atitinka leistinas normas; 

4.13. Užtikrina, kad visos gimnazijos patalpos kasdien būtų valomos drėgnuoju būdu 

atidarius langus. 

4.14. Organizuoja gimnazijos aprūpinimą dezinfekavimo priemonėmis (plovikliais, 

valikliais), kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija. 

4.15. Reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad klasės, kabinetai, dirbtuvės būtų valomi 

po pamokų ar būrelių veiklos, esant reikalui, valomi pakartotinai. 

4.16. Reikalauja, kad koridoriai, fojė, sanitariniai mazgai, būtų valomi po kiekvienos 

pertraukos, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistos plovimo priemonės. 

4.17. Užtikrina, kad unitazai du kartus per mėnesį būtų valomi šlapimo druskas 

šalinančiomis priemonėmis. 

4.18. Reikalauja, kad valgyklos salė būtų valoma po kiekvieno valgymo, stalai plaunami 

švaria drėgna pašluoste kasdien, o baigus maitinti mokinius – plaunami karštu vandeniu su muilu. 

4.19. Užtikrina, kad aktų salė būtų valoma po kiekvieno renginio, sporto salė būtų 

valoma drėgnuoju būdu, naudojant plovimo priemones, ir vėdinama po kiekvienos pamokos, kad iš 

technologijų kabineto po kiekvieno užsiėmimo būtų išvalytos šiukšlės, atliekos, skiedros, pašalinti 

skudurai, kad gimnazijos langų stiklai būtų valomi ne rečiau kaip du kartus per metus iš išorės ir 

kartą per ketvirtį iš vidaus, kad šviestuvai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

4.28. Kontroliuoja, ar tvarkingos klasių, kabinetų, aktų, sporto salės, technologijų 

kabineto, valgyklos, medicinos kabineto, tualetų tiek natūralaus, tiek mechaninio vėdinimo 

sistemos, ar jos efektyviai dirba, ar tvarkinga chemijos kabineto traukos spinta. 



4.29. Neleidžia, kad elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai 

ir kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar pažeista izoliacija, kad laidai ir kabeliai būtų nutiesti 

grindimis. 

4.30. Reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų 

rakinamos. 

4.31. Kontroliuoja, ar gimnazijos pranešimo apie gaisrą ir signalizacijos sistema 

patikimai veikia. 

4.32. Pasirūpina, kad gimnazijos 200 kvadratinių metrų plotui tektų po vieną nustatytos 

talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip 2 vienetai kiekvienam aukštui, o fizikos, chemijos kabinetų, 

valgyklos, ir dirbtuvių 50 kvadratinių metrų plotui – po 1 nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau 

kaip vienas gesintuvas kiekvienai patalpai. 

4.33. Tikrina, ar tvarkingas gimnazijos priešgaisrinis vandentiekis, ar vidaus 

vandentiekio gaisriniai čiaupai turi žarnas ir švirkštus. 

4.34. Tikrina, ar priėjimai prie gaisrinių čiaupų, ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, 

koridoriai, laiptai neužkrauti daiktais. 

4.35. Pasirūpina, kad būtų parengtas rašytinis planas ir žmonių evakavimo planas bei 

pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą.  

4.36.Užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti visi darbuotojai. 

4.37. Pasirūpina, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos durų būtų krypties 

(gelbėjimosi) ženklai. 

4.38. Moko ir instruktuota darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad 

būtų parengta gimnazijos priešgaisrinės saugos instrukcija; 

4.39. Reikalauja, kad gimnazijos darbuotojai laikytųsi priešgaisrinio elgesio taisyklių, 

kad baigę užsiėmimus išjungtų visus elektros prietaisus. Darbuotojams išėjus, patikrina, ar visi 

elektros prietaisai išjungti; 

4.40. Rengiant mokinių šventes, užtikrina, kad iliuminacija būtų įrengta pagal 

galiojančias Elektros įrenginių įrengimo taisykles. 

4.41. Neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių, 

energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų; 

4.42. Reikalauja, kad švenčių metu gimnazijoje budėtų mokytojai, tėvai. 

4.43. Kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbą ir jų pareigų vykdymą. 

4.44. vykdo kitus teisėtus gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų 

nurodymus. 

4.45. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, 

socialines patyčias, smurtą: 

4.45.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

4.45.2. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

4.45.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 

4.45.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

4.46. Įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

4.46.1. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti. 

4.46.2. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją). 

4.46.3. Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, 

dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus. 



4.46.4. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

4.46.5. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

   ___________________________ 

 

  

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinis pedagogas. Pareigybės grupė – 2 Specialistai. 

2. Pareigybės lygis: A. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Įgytas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir socialinio 

pedagogo kvalifikacija. 

3.2. Įgytas socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, 

bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija. 

3.3. Baigta socialinės pedagogikos studijų programa aukštojoje mokykloje ir įgyta 

pedagogo kvalifikacija.  

3.4. Įgytas socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis. 

3.5. Jei jis buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas ir atitinkantis anksčiau 

galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 ,,Dėl Socialinio pedagogo 

kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“. 

3.6.  Socialinis pedagogas turi žinoti ir išmanyti socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimą. 

3.7. Socialinis pedagogas privalo vadovautis: 

3.7.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais. 

3.7.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

3.7.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais. 

3.7.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. 

3.7.5. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos nuostatais. 

3.7.6. Etikos principais. 

7.7. darbo tvarkos taisyklėmis;  

3.7.8. Darbo sutartimi. 

3.7.9. Šiuo pareigybės aprašymu. 

3.7.10. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  



4.1. Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir 

mokiniui poreikius, daro išvadas). 

4.2. Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, 

ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas). 

4.3. Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja). 

4.4. Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako). 

4.5. Šviečiamąją (informuoja, aiškina). 

4.6. Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją). 

4.7. Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti, inicijuoja 

ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko 

gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius). 

4.8. Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus). 

4.9. Socialinio ugdymo. 

4.10. Vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, 

konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais. 

4.11. Rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir 

socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą. 

4.12. Apie netinkamus mokinių elgesio atvejus informuoja direktorių nedelsiant, o apie 

mokinių elgesio problemas ir vykdytas poveikio priemones atsiskaito kartą per savaitę – pasitarimų 

metu, už metų veiklą – mokslo metų pabaigoje pateikia veiklos ir savianalizės ataskaitas. 

4.13. Ne mažiau kaip 50% darbo laiko skiriama darbui su vaikais gimnazijoje,  

mokytojų, klasės auklėtojų konsultavimui; kitas darbo laikas skiriamas vaikų lankymui namuose, 

konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti 

atliekamas ir už gimnazijos ribų. 

4.14. Socialinis pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

4.14.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

4.14.2. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijos  nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

4.14.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 

4.14..4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

4.15. Socialinis pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs 

apie jas pranešimą: 

4.15.1. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti. 

4.15.2. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją). 

4.15.3. Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, 

dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus. 

4.15.4. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

4.15.5. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

 

__________________________ 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Specialusis pedagogas. Pareigybė grupė – 2 Specialistai.  

2. Pareigybės lygis: A. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiu reikalavimus: 

3.1. Įgytas specialusis pedagoginis aukštasis išsilavinimas. 

3.2. Specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija. 

3.3. Ne mažesnė kaip dvejų metų darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtis. 

3.4. Turi išmanyti specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius 

ugdymo planus. 

3.5. Pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, 

nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, kalbos 

raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus bei įvertinti specialiuosius ugdymosi 

poreikius. 

3.6. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti, padedant 

specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas. 

3.7. Bendravimo su specialiųjų poreikių ar kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) specifiką, padedant specialiųjų poreikių mokiniams išreikšti jų poreikius ir 

įgyvendinti teises. 

3.8. Gebėti įvertinti, mokinių specialiuosius poreikius. 

3.9. Jo darbą reglamentuojančius teisės aktus. 

3.10. Privalo vadovautis: 

3.10.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais.  

3.10.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

3.10.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais. 

3.10.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.  

3.10.5. Gimnazijos nuostatais. 

3.10.6. Etikos principais. 

3.10.7. Darbo tvarkos taisyklėmis.  

3.10.8. Darbo sutartimi. 

3.10.9. Šiuo pareigybės aprašymu. 

3.10.10. Kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 



 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

4.1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

gebėjimų, kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus ir jų atitikimą ugdymo programoms 

bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar 

patologinės būklės, – mokinio namuose, taip pat dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant 

nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius. 

4.2. Dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi 

sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus. 

4.3. Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, 

atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko. 

4.4. Organizuoja rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines 

pratybas. 

4.5. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo 

pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno 

specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. 

4.6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių 

mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. 

4.7. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų poreikių 

mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis 

mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), modifikuoti ir 

adaptuoti bendrąsias programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos 

korekciją. 

4.8. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos 

konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais. 

4.9. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, kalbos raidos, 

kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių 

mokinius. 

4.10. Pildo savo darbo dokumentus, savo dienyne žymi vaikų lankomumą. 

4.11. Parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą. 

4.12. Sistemingai tobulina savo kvalifikaciją. 

4.13. Tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus. 

4.14. Vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo 

pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato 

gimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu. 

4.15. Laikosi pedagoginės etikos normų. 

4.16. Specialusis pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

4.16.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

4.16.2. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijosnuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

4.16.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 

4.16.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

4.17. Specialusis pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 

4.17.1. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti. 



4.17.2. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją). 

4.17.3. Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, 

dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus. 

4.17.4. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

4.17.5. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

_______________________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Logopedas. Pareigybės  grupė – 2 Specialistai.  

2. Pareigybės lygis: A. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiu reikalavimus: 

3.1. Įgytas aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

3.2. Logopedo profesinė kvalifikacija. 

3.3. Ne mažesnė kaip dvejų metų darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtis. 

3.4. Turi išmanyti specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius 

ugdymo planus. 

3.5. Pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, 

nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, kalbos 

raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus bei įvertinti specialiuosius ugdymosi 

poreikius. 

3.6. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti, padedant 

specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas. 

3.7. Bendravimo su specialiųjų poreikių ar kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) specifiką, padedant specialiųjų poreikių mokiniams išreikšti jų poreikius ir 

įgyvendinti teises. 

3.8. Gebėti įvertinti, mokinių specialiuosius poreikius. 

3.9. Jo darbą reglamentuojančius teisės aktus. 

3.10. Privalo vadovautis: 

3.10.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais.  

3.10.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

3.10.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais. 

3.10.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.  

3.10.5. Gimnazijos nuostatais. 

3.10.6. Etikos principais. 

3.10.7. Darbo tvarkos taisyklėmis.  

3.10.8. Darbo sutartimi. 

3.10.9. Šiuo pareigybės aprašymu. 

3.10.10. Kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

4.1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

gebėjimų, kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus ir jų atitikimą ugdymo programoms 

bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar 

patologinės būklės, – mokinio namuose, taip pat dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant 

nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius. 

4.2. Dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi 

sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus. 

4.3. Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, 

atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko. 

4.4. Organizuoja rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines 

pratybas. 

4.5. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo 

pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno 

specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. 

4.6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių 

mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. 

4.7. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų poreikių 

mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis 

mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), modifikuoti ir 

adaptuoti bendrąsias programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos 

korekciją. 

4.8. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos 

konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais. 

4.9. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, kalbos raidos, 

kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių 

mokinius. 

4.10. Pildo savo darbo dokumentus, savo dienyne žymi vaikų lankomumą. 

4.11. Parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą. 

4.12. Sistemingai tobulina savo kvalifikaciją. 

4.13. Tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus. 

4.14. Vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo 

pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato 

gimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu. 

4.15. Laikosi pedagoginės etikos normų. 

4.16. Specialusis pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

4.16.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

4.16.2. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijosnuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

4.16.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 

4.16.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

4.17. Specialusis pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 



4.17.1. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti. 

4.17.2. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją). 

4.17.3. Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, 

dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus. 

4.17.4. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

4.17.5. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

_______________________________ 

 

  

http://www.draugiskasinternetas.lt/


PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-

180 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 
 

BIBLIOTEKININKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Bibliotekininkas. Pareigybės grupė – 2 Specialistai. 

2. Pareigybės lygis: A  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba 

aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas 

išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis 

išsilavinimas. 

3.2. Sugebėti naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuterinis raštingumas) ir 

mokyklų bibliotekų informacine sistema (MOBIS). 

3.3. Mokėti valstybinę kalbą. 

3.4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo taisykles. 

3.6. Išmanyti vaikų, mokslo populiarinimo, ugdymo procesui reikalingą programinę 

bei pedagoginę literatūrą, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius, mokėti naudotis bibliotekos fondu. 

3.7. Išmanyti bibliotekos darbui keliamų metodinių bei bibliotekos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

3.8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias 

problemas ir konfliktus.  

3.9. Kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas. 

3.10. Būti pareigingam, kruopščiam, atidžiam, sąžiningam, tolerantiškam, kūrybingam, 

iniciatyviam, domėtis naujovėmis, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, laikytis profesinės 

bibliotekininko etikos. 

3.11. Bibliotekininkas turi žinoti ir išmanyti: 

3.11.1. bibliotekos veiklos organizavimą; 

3.11.2 gimnazijos struktūrą;  

3.11.3. gimnazijos veiklą reglamentuojančius norminiu aktus;  

3.11.4. dokumentų ir apskaitos tvarkymo taisykles; 

3.11.5. dokumentų valdymo  taisykles; 

3.11.6. dokumentų apipavidalinimo ir apdorojimo 

metodus; 

3.11.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 



ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

4.1. Planuoja, analizuoja, apibendrina bibliotekos darbą ir atsiskaito direktoriui. 

4.2. Rengia metinę bibliotekos ataskaitą, teikia ją direktoriui ar atsakingoms 

institucijoms.  

4.3. Komplektuoja bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, 

informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą (toliau – bibliotekos fondas). 

4.4. Pildo, tvarko ir saugo bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus.  

4.5. Rengia naudojimosi biblioteka taisykles. 

4.6. Tvarko bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) 

lenteles. 

4.7. Sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas). 

4.8. Organizuoja bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės 

knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir 

kt.). 

4.9. Suderinęs su direktoriumi organizuoja bibliotekos fondo patikrinimą. 

4.10. Tvarko bibliotekos (skaityklos) informacinių laikmenų fondą. 

4.11. Užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus. 

4.12. Dalyvauja ugdant mokinių informacinius gebėjimus.  

4.13. Organizuoja ir vykdo gimnazijos  vartotojų aptarnavimą: 

4.14.  Supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi 

biblioteka taisyklėmis. 

4.15. Moko naudotis atviru bibliotekos fondu. 

4.16. Atsako į vartotojų bibliografines užklausas. 

4.17. Padeda mokyklos bendruomenės nariams rasti informaciją švietimo 

klausimais. 

4.18. Direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir priima iš vartotojų atlygį už 

gimnazijos  bibliotekos fondui padarytą žalą. 

4.19. Užtikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpinasi fondo apsauga. 

4.20. Rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis. 

4.21. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programas. 

4.22. Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje. 

4.23. Bibliotekininkas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

4.23.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

4.23.2. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijos  nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

4.23.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 

4.23.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

4.24. Bibliotekininkas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 

4.24.1. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti. 

4.24.2. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją). 

4.24.3. Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, 

dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus. 



4.24.4. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

4.24.5. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

________________________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. M okytojo padėjėjas. Pareigybės grupė - 2. Specialistai.  

2. Pareigybės lygis: C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.  

3.2. Turi gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką. 

3.3. Dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo 

skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui 

skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.  

3.4. Bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais 

ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

3.5. Mokytojo padėjėjas privalo vadovautis: 

3.5.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais. 

3.5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą. 

3.5.4. Darbo tvarkos taisyklėmis.  

3.5.5. Darbo sutartimi; 

3.5.6. Šiuo pareigybės aprašymu; 

3.5.7. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Padeda mokiniui (mokinių grupei): 

4.1.1. Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), gimnazijoje ir už jos 

ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių 

ir išvykų metu. 

4.1.2. Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena. 

4.1.3. Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti: 

4.1.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

4.1.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; 

4.1.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; 



4.1.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo 

bei kompensacinėmis priemonėmis; 

4.1.4. Atlikti kitą su ugdymu (si), savitarna, savitvarka, maitinimu (si) susijusią veiklą. 

4.1.5. Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes padėti judėti po gimnaziją, 

pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas. 

4.2. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su 

mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo 

būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko. 

4.3. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą 

mokomąją medžiagą. 

4.4. Atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems 

teikia pagalbą, saugumą. 

4.5. Mokytojo padėjėjas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

4.5.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

4.5.2. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

4.5.2. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias, smurtą. 

4.6. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

4.7. Mokytojo padėjėjas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs 

apie jas pranešimą: 

4.7.1. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti. 

4.7.2. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją). 

4.7.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, 

dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus. 

4.7.4. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

4.7.5. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

____________________________ 
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PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-180 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJA 

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Administratorius. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pavaldus gimnazijos direktoriui. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANAČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, 

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir 

saugojimą. 

5. Išmanyti ir laikytis:  

5.1. darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu. 

5.2. bendrų darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos 

taisyklių. 

5.3. bendrųjų kalbos reikalavimų. 

6. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. 

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dokumentų valdymo 

taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, savarankiškai spręsti iškilusias problemas. 

8. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti kultūringai bendrauti su klientais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Kaupti kompiuteryje ir perduoti pagal nurodymus paskirtą tvarkyti informaciją 

(žinias apie mokinius, personalą ir pan.). 

10. Sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

11. Suvesti ir koreguoti duomenis mokinių duomenų bazėje. 

12. Suvesti ir koreguoti duomenis mokytojų duomenų bazėje. 

13. Suvesti duomenis ir laiku pateikti statistines ataskaitas. 

14. Rengti duomenis elektroninių mokinių pažymėjimų išdavimui ir tvarkyti 

elektroninių mokinio pažymėjimų apskaitą. 

15. Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus. 

16. Vaduoti raštinės (archyvo) vedėją (ligos, atostogų, komandiruotės metu). 

17. Spausdinti, tvarkyti ir kopijuoti raštus ir dokumentus. 

18. Saugoti informacijos slaptumą. 

19. Teikti reikalingą informaciją mokiniams, personalui, lankytojams. 

20. Maloniai priimti lankytojus, mandagiai ir taktiškai kalbėti telefonu. 

21. Kilus gaisrui, vykstant ekstremalioms situacijoms informuoti elektroninėmis 

priemonėmis gimnazijos bendruomenę, administraciją ir pagalbos įstaigas. 

22. Vykdyti kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos vadovybės priskirtus 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją. 

_________________________ 



           PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-180 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

RAŠTVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Raštvedys. 

2. Pareigybės lygis: B. 

3. Pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

4.1. Ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas. 

4.2. Darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai. 

4.3. Valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas. 

4.3. Raštvedys turi žinoti ir išmanyti: 

4.3.1. Gimnazijos struktūrą, darbo organizavimo principus. 

4.3.2. Gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles. 

4.3.3.Gimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;  

4.3.4. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

4.3.5. Dokumentų valdymo taisykles.  

4.3.6.  Dokumentų forminimo ir apdorojimo metodus. 

4.3.7.  Dokumentų (bylų) parengimo saugojimui ir jų naudojimo tvarką. 

4.3.8. Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo 

elektrosaugos reikalavimus. 

4.4. Raštvedys privalo vadovautis: 

4.4.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais. 

4.4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą. 

4.4.3. Darbo tvarkos taisyklėmis.  

4.4.4. Darbo sutartimi. 

4.4.5. Šiuo pareigybės aprašymu. 

4.4.6. Kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Laiku ir tiksliai vykdo teisėtus gimnazijos administracijos nurodymus bei 

savivaldos institucijų teisėtus nutarimus. 



5.2. Priima  gaunamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, kurio metu 

patikrina, ar neatplėšti vokai, ar juose yra visi dokumentai, registruoja gautą korespondenciją jos 

gavimo dieną Gautų dokumentų registravimo žurnale skaitmeninėje laikmenoje. 

5.3. Užregistruotus gautus dokumentus perduoda gimnazijos direktoriui susipažinti. 

5.4. Direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoda juos rezoliucijose 

nurodytiems adresatams, o rezoliucijų tekstus įrašo į Gautų dokumentų registravimo žurnalą. 

5.5. Kontroliuoja direktoriaus rezoliucijose nurodytų užduočių vykdymą, jeigu 

kontrolės funkcija nepavesta kitiems. 

5.6. Jeigu į gautą dokumentą reikia atsakyti, organizuoja dokumento parengimą ir 

pateikia direktoriui pasirašyti. 

5.7. Registruoja siunčiamus dokumentus Siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnale 

skaitmeninėje laikmenoje; jeigu siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, tikrina, ar yra nuoroda į 

kokį dokumentą atsakoma. 

5.8. Gimnazijos vidaus dokumentus (įsakymus, aktus, protokolus, nutarimus ir kt.) 

registruoja registrų sąraše skaitmeninėje laikmenoje. 

5.9. Spausdina bei daugina vidaus ir siunčiamuosius dokumentus. 

5.10. Tikrina gimnazijos elektroninį paštą. 

5.11. Priima ir perduoda informaciją šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir siunčia 

korespondenciją paštu. 

5.12. Kasmet nustatytu laiku parengia raštinėje numatomų sudaryti bylų dokumentacijos 

planą. 

5.13.Formuoja gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų bylas. 

5.14. Užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, tvarko gimnazijos 

archyvą. 

5.15. Priima gimnazijoje lankytojus (mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus 

interesantus), suteikia jiems juos dominančią informaciją, nurodo mokytojus, vadovus, kurie 

kompetentingi spręsti lankytojams iškilusius klausimus, elgiasi su jais mandagiai ir dėmesingai; 

direktoriui nurodžius, organizuoja svečių pavaišinimą. 

5.16. Direktoriui nurodžius, praneša gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos nariams apie 

rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų vietą ir laiką. 

5.17. Direktoriui nurodžius, surenka jam reikalingą informaciją iš mokytojų, pagalbinio 

personalo darbuotojų, iškviečia pas direktorių jo nurodytus gimnazijos darbuotojus, spausdina 

direktoriaus pateiktą įvairią medžiagą, tvarko dokumentus, priima įvairius direktoriui adresuotus 

dokumentus ir teikia jam pasirašyti. 

5.18. Iškabina skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina informacija. 

5.19. Įformina darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, registruoja darbo sutartis. 

5.20. Keičiantis raštvedžiui, perduoda pagal aktą naujam  asmeniui  bylas, nebaigtus 

tvarkyti dokumentus. 

5.21. Vykdo kitus gimnazijos direktoriaus teisėtus nurodymus. 

6. Raštvedys, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

6.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

6.2.Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

6.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 

6.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

__________________ 

 

  



 PATVIRTINTA 

    Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo  

    gimnazijos direktoriaus 2017 m.  

    sausio 31 d. įsakymu Nr. P-10 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

ARCHYVARO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Archyvaras. Pareigybės grupė – 3. Tarnautojai.  

2. Pareigybės lygis: B. 

3. Pavaldus tiesiogiai pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriui. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštesnįjį išsilavinimą. 

4.2. Darbo įgūdžiai su informacinėmis technologijomis. 

4.3. Valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas. 

4.4. Privalo žinoti: 

4.4.1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

4.4.2. Gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles. 

4.4.3. Dokumentų forminimo ir apdorojimo metodus. 

4.4.4. Bylų parengimo saugojimui ir jų naudojimo tvarką, saugojimo terminus, 

perdavimo tvarką. 

4.4.5. Dokumentų atrankos ir nurašymo tvarką. 

4.5. Privalo vadovautis: 

4.5.1. Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausiojo  archyvaro teisės 

aktais ir kitais reglamentuojančiais teisės aktais. 

4.5.2. Saugaus darbo, priešgaisrines saugos, archyvo apsaugos, higienos darbe normas ir  

specialius reikalavimus archyvams. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Organizuoja gimnazijos archyvinių bylų tvarkymą, saugojimą, apskaitą. 

5.2. Rengia ir išduoda archyve esančių dokumentų kopijas, nuorašus, veda jų apskaitą. 

4.3. Teikia informaciją apie saugomus dokumentus įstatymų nustatyta tvarka. 

5.4. Remiantis archyve esamais dokumentais, rengia reikiamas pažymas, atsakymus į 

užklausimus ir veda jų apskaitą. 

5.5. Įrašo į apskaitą ilgai saugomus dokumentus, rengia apyrašus, juos derina su Kauno 

miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. 

5.6. Rengia dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, atrinkimo naikinti aktus,  teikia 

juos derinti Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriui. 

5.6. Rengia laikinojo saugojimo dokumentų sąrašus. 



5.7. Išduoda iš archyvo laikinam naudojimui bylas, veda jų apskaitą. 

5.8. Teikia metodinę pagalbą dokumentų valdymo, jų apskaitos ir tvarkymo klausimais. 

6. Archyvaras, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

6.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

6.2.Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

6.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias. 

6.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

_________________________________ 
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gimnazijos direktoriaus 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

TRENIRAVIMO PAGRINDŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Treniravimo pagrindų mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3.Mokytojas tiesiogiai pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti treniravimo pagrindų specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;. 

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

PSICHOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Psichologijos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti psichologijos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus; 

4.10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
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Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-92 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

BIOLOGIJOS, GAMTOS IR ŽMOGAUS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti biologijos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus; 

4.10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-90 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Matematikos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti matematikos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-89 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

GEOGRAFIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Geografijos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti geografijos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo (si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

CHEMIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Chemijos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti chemijos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo (si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus. 

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

EDITOS MAČIULAITIENĖS  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šokių mokytoja 

2. Pareigybės lygis: A2. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą šokio mokytojo specialybę 

bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus; 

3.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

3.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais gimnazijos veikloje naudojamais programiniais 

paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe; 

3.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 

1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus"; 

3.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės 

saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, 

planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, 

gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

II SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. pagal gimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina šokio 

dalyko pradinio ugdymo programą gimnazijos 1-4; III-IV gimnazijos klasėse ir paskirtas 

neformaliojo švietimo programas; 

4.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas: 

4.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM; 

4.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą; 

4.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja; 

4.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos 

stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius; 

4.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

4.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

4.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja; 

4.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, 

pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį; 



4.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą; 

4.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias; 

4.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina 

direktorius; ir kitas mokymo priemones; 

4.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks 

mokymas; 

4.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo 

pritaikytas arba individualizuotas programas; 

4.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių; 

4.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką; 

4.2.16. tobulina savo kvalifikaciją; 

4.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio 

taisyklių,  gimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų; 

4.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų; 

4.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, 

savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 

4.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų 

patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose; 

4.2.21. laikosi gimnazijoje nustatytų etikos normų; 

4.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; 

4.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą; 

4.3. veikla bendruomenei: 

4.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus; 

4.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) 

tikslų; 

4.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse; 

4.3.4.dalyvauja gimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime; 

4.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos; 

4.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo teisėtus nurodymus; 

4.5. savo darbe vadovaujasi viešai gimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu 

elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija; 

4.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir gimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių. 

_____________________________  
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Vokiečių kalbos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti vokiečių kalbos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 

4.5. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu);  

4.6. privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą);  

4.7. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;   

4.8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

4.9. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus; 

4.10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį; 

4.11. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias; 

4.12. privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 



 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti; 

5.2. planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus;  

5.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 

 
 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-82 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Technologijų mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti technologijų specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą.   

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 

 
 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-81 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Muzikos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti muzikos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

FIZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Fizikos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti fizikos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, 

komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

 

________________ 

 
 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-180 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Fizinio ugdymo mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti fizinio ugdymo specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-74  

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

DAILĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Dailės mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti dailės specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą. 

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-72 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Informacinių technologijų mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti informacinių technologijų specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

                  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

______________ 
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Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-70 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

ETIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Etikos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti etikos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Imanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

EKONOMIKOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Ekonomikos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti ekonomikos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

4.12. Privalumas - ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus. 

5.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

                      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

TIKYBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Tikybos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti tikybos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

_______________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Lietuvių kalbos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti lietuvių kalbos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai 

ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus; 

4.10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus. 

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, 

komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

RUSŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Rusų kalbos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti rusų kalbos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu). 

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einanti mokytoja vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus. 

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, 

komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO AREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Anglų kalbos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti anglų kalbos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo (si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, 

komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 
_______________ 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-63 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Pradinių klasių mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.  

4.2. Turėti pradinio ugdymo specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu);. 

4.6. Privalo būti išklausiusi specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą).  

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu; taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo (si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas  – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:  

5.3.1. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose; 

5.3.2. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą,  aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose;  

5.3.3. konsultuoja mokinius pagal poreikį;  

5.3.4. suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą; 

5.3.5. vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu; 

5.3.6. vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.); 

5.3.7. budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

 
_____________________ 

  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-62 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

ISTORIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Istorijos mokytojas 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

(toliau- gimnazija) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

4.2. Turėti istorijos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją. 

4.3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso. 

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir gaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

4.5. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu).  

4.6. Privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) 

kursą). 

4.7. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti 

išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų 

kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   

4.8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

4.9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

4.10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

4.11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias. 



4.12. Privalumas - ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų 

dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti. 

5.2. Planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas 

mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei 

kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie 

mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); analizuoja ugdomų mokinių individualią 

pažangą; tikrina mokinių rašto darbus.  

5.3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja 

su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo 

tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  

kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus: 

5.3.1. Dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; atvirų durų dienose. 

5.3.2. Stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą, aptaria atitinkamų 

mokytojų susirinkimuose.  

5.3.3. Konsultuoja mokinius pagal poreikį.  

5.3.4. Suderinęs su gimnazijos direktoriumi vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją 

veiklą. 

5.3.5. Vykdo veiklas, susijusias su sporto ir sveikatos ugdymo sampratos įgyvendinimu. 

5.3.6. Vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių 

pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų 

vykdymo, vertinimo apeliacinėse ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, 

komisijose ir pan.). 

5.3.7. Budi gimnazijoje. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

   6. Pasikeitus pareigybės aprašo priede nurodytam kontaktinių valandų skaičiui, 

atitinkama apimtimi pasikeičia nekontaktinių valandų skaičius, nurodytas priede. Tuo atveju priedas 

yra keičiamas. 

   7. Jei dėl nuo mokytojo nepriklausančių aplinkybių nevykdoma pareigybės aprašymo 

priede numatyta veikla, mokytojas atlieka kitas su gimnazijos direktoriumi suderintas funkcijas. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio     

31 d. įsakymu Nr. P-180 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

 

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

 

I. PAREIGYBĖ 

1. Ūkvedys. 

2. Pareigybės lygis – C 

3. Pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

4. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus. 

5. Pažinti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką. 

6. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos 

reikalavimus. 

7. Mokėti, žinoti ir išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, paskirtį, jų 

naudojimo ir saugojimo tvarką. 

8. Žinoti naudojimosi elektros įrankiais, įrengimais, saugios eksploatacijos 

instrukciją. 

9. Žinoti vandentiekio ir apšildymo sistemų įvadų į jo prižiūrimus pastatus, vietas. 

10. Žinoti vandentiekio, kanalizacijos, apšildymo tinklų išdėstymą pastatuose, 

uždarymo armatūros išdėstymą, vandentiekio ir kanalizacijos šulinių išdėstymą. 

11. Žinoti medienos apdirbimo būdus. Laiku ir kokybiškai atlikti staliaus darbus. 

12. Žinoti saugos darbo vietos reikalavimus. 

13. Išmanyti medienos apdirbimo būdus, naudojamų mechanizmų, staklių 

eksploatavimo, įrankių ir staklių priežiūros taisykles. 

14. Žinoti santechnikos įrenginių įrengimo ir saugos eksploatavimo taisykles, metalo 

apdirbimo pagrindus. 

15. Privalo vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus, laikytis darbo 

saugos, naudojamų mechanizmų, staklių eksploatavimo taisyklių. 

16. Mokėti atlikti pastatų vidaus ir išorės remonto darbus (darbdavio valdos ribose); 

karšto ir šalto vandens vandentiekio, kanalizacijos apšildymo sistemų eksploatavimo priežiūrą ir 

smulkų remontą. 

17. Žinoti medicinos pagalbos suteikimo būdus nelaimingo atsitikimo metu, mokėti 

praktiškai suteikti pirmąją medicinos pagalbą, išklausyti privalomos higienos kursus, pasitikrinti 

sveikatą. 

18. Žinoti saugos ir sveikatos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisykles, atliekant 

staliaus, santechnikos, elektros, remonto, dažymo darbus. 

19. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam. 

 

 



III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

20. Atlikti pagalbinius darbus gimnazijos patalpose bei teritorijoje. 

21. Rankiniu būdu arba vežimėliu vežti, nešti, gabenti, pakrauti, iškrauti krovinius, 

nereikalaujančius atsargumo, vasaros metu pjauti žoliapjove gimnazijos teritoriją. 

22. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus. 

23. Šalinti ir esant reikalui remontuoti nesudėtingus vandentiekio, šildymo bei 

sanitarinių mazgų gedimus. 

24. Prasidėjus šildymo sezonui pastate nuorinti šildymo sistemą. 

25. Atlikti gimnazijos inventoriaus (stalų, kėdžių, lentynų, spintų ir kt.) remontą 

esant būtinumui vykdyti kabinetinių baldų perstatymą. 

26. Laiku ir tinkamai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams žodinius ar 

raštiškus pavedimus, nurodymus. 

27. Paruošti darbo vietą, įrankius darbui. 

28. Naudoti pirmines gaisro gesinimo priemones. 

29. Kartą per mėnesį atlikti profilaktinę ir techninę valgyklos ir darbų kabinetuose 

įrengimų apžiūrą ir remontą. Atliktus darbus užregistruoti įrengimų ir priežiūros registracijos 

žurnale. 

30. Tikrinti ryte visą elektros įrengimų ir apšvietimo stovį. Pastebėtus trūkumus 

pašalinti. 

31. Informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie sugadintus elektros 

prietaisus. 

32. Užtikrinti švarą ir tvarką elektros skydinėje ir darbo vietoje. 

33. Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą, susidėti darbo įrankius, sutvarkyti ir išnešti 

likusias medžiagų atliekas į tam skirtą vietą. 

34. Nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų. Rūkyti tam skirtose 

vietose. 

35. Tikrintis sveikatą ir išklausyti privalomus higienos kursus. 

36. Vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas. 

_____________________________  



PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. P-10 

 

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Valytojas. Pareigybių grupė – 4. Nekvalifikuoti darbininkai. 

2. Pareigybės lygis: D. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Valytojas turi žinoti ir išmanyti:  

3.1.1. Valomų patalpų tipus ir paskirtį. 

3.1.2. Pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus. 

3.1.3. Dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą.  

3.1.4. Kompiuterinės įrangos valymo būdus. 

3.1.5. Patalpų valymo būdus ir inventorių. 

3.1.6. Chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles. 

3.1.7. Kovos su parazitais ir kenkėjais priemones. 

3.1.8. Bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus. 

3.1.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimus. 

3.2. Valytojas privalo vadovautis: 

3.1.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

3.1.2. Darbo tvarkos taisyklėmis. 

3.1.3. Darbo sutartimi. 

3.1.4. Šiuo pareigybės aprašymu; 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Neleidžia kauptis valomose patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.. 

4.2. Kiekvieną dieną plauna grindis, laiptus, laiptų turėklus, durų rankenas, valo ir 

dezinfekuoja tualetus, prausyklas, kriaukles, valo baldus. 

4.3. Dulkes valo nuo šildymo įrenginių 2 kartus per savaitę. 

4.4. Minkštas grindų dangas ir minkštus baldus valo buitiniu dulkių siurbliu. 

4.5. Gėles laisto ir valo jų lapus esant reikalui. 

4.6. Vieną kartą per savaitę plauna sienas, jas valo ir esant reikalui. 

4.7. Šviestuvus valo vieną kartą per mėnesį; valo tik išjungęs iš srovės šaltinio. 

4.8. Patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) valo pamokų metu ir po pamokų, 

kabinetus, sales – po pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų, įrenginius – tik jiems visiškai 

sustojus ir atjungus nuo energijos šaltinių. 



4.9. Šluosto dulkes nuo baldų, palangių, apšildymo įrenginių, paveikslų ir kt. bei valo 

nešvarumus tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas valomas paviršius. 

4.10. Orgtechnikos priemones (telefonus, kompiuterius, dauginimo aparatus ir kt.) valo 

labai atsargiai, kad į jų vidų nepatektų valymo medžiaga; juos valymo metu išjungia iš srovės 

šaltinio. 

4.11. Du kartus per metus valo langus iš išorės ir vieną kartą per ketvirtį – iš vidaus, 

prieš tai atitvėrus iš pastato fasado pusės pavojingą zoną (valant iš išorės). 

4.12. Dulkančius paviršius (betono dangas ir kt.) prieš jų valymą lengvai sudrėkina. 

4.13. Valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medžiagas ir 

skysčius, kuriais aprūpino direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir tik pagal jų paskirtį. 

4.14. Šiukšles išpila į šiukšlių konteinerius, plovimui naudotą vandenį – į kanalizaciją. 

4.15. Jeigu patalpose priviso graužikų, tarakonų ar kitokių parazitų, apie tai praneša 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui, kad šis imtųsi jų naikinimo priemonių. 

4.16. Laikosi asmens higienos reikalavimų, prižiūri darbo įrankius. 

4.17. Moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, kurias 

paskyrė direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

4.18. Su kitais darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kultūringai, šiukšlintojus 

mandagiai įspėja, bet jų neiškeikia ir neaprėkia. 

4.19. Visą darbo laiką skiria darbui ir laikosi šių taisyklių: 

4.19.1. be būtino reikalo nesinaudoti tarnybiniu telefonu; 

4.19.2. neliesti paliktų ant stalo dokumentų, nesugadinti jų, neišmesti į šiukšlių dėžę; 

4.19.3. nedauginti dokumentų komercinės ar kitos paslapties paskleidimui bei kitais 

tikslais; 

4.19.4. nenaudoti dauginimo aparato savo reikmėms; 

4.19.5. nenaudoti kompiuterio kokių nors dokumentų paieškai, duomenų siuntimui ar 

gavimui; 

4.19.6. nieko neleisti į patalpas ir nesileisti į kalbas su pašaliniais asmenimis, norinčiais 

patekti į patalpas; 

4.19.7. pastebėjus į patalpas įsibrovusius piliečius, nedelsiant iškviesti policiją. 

4.20. Laikosi nustatyto priešgaisrinio režimo, nerūko, o dėl kokių nors priežasčių kilus 

gaisrui, iškviečia ugniagesius, praneša administracijai ir gesina gaisro židinį turimomis 

priemonėmis. 

4.21. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia pirmąją pagalbą sau ir kitiems 

nukentėjusiems, apie įvykį praneša administracijai. 

4.22. Įvykus inžinerinių tinklų avarijai, pabando išjungti avarines komunikacijas, 

praneša apie įvykį administracijai arba statinių priežiūros darbininkui ir gavęs jų nurodymą 

iškviečia atitinkamas avarines tarnybas. 

4.23. Baigęs darbą, uždaro langus, išjungia elektros prietaisus, santechninę įrangą, 

užrakina duris. 

4.24. Negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo praneša apie tai 

tiesioginiam vadovui. 

4.25. Nepaveda savo pareigų kitam asmeniui be tiesioginio vadovo sutikimo. 

4.26. Apie pastebėtus baldų defektus, santechnikos įrangos pažeidimus, elektros 

instaliacijos gedimus praneša tiesioginiam vadovui, statinių priežiūros darbininkui, elektrikui arba 

direktoriui. 

4.27. Įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

4.27.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

4.27.2. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

4.27.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 



4.27.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

4.28. Įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

4.28.1. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti. 

4.28.2. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją). 

4.28.3. Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, 

dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus. 

4.28.4. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

4.28.5. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

_______________________________ 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kiemsargis 

2. Pareigybės lygis - D. 

3. Pavaldus Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANAČIAM DARBUOTOJUI 

4. Kiemsargis turi atitikti šiuos reikalavimus: ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, 

pasitikrinęs sveikatą. 

5. Kiemsargis turi žinoti, mokėti, išmanyti: 

5.1. paskirtos ir valomos teritorijos apimtį. 

5.2. Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės, elektros saugos reikalavimus. 

6. Nesant pagrindinio darbo, dirba gimnazijos vadovų nurodytus darbus. 

               7. Kiemsargis turi būti nuovokus, energingas, fiziškai stiprus, psichologiškai tvirtas 

žmogus. 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

8. Kiemsargis privalo: 

8.1. kartą per metus tikrintis sveikatą; 

8.2. darbo metu būti dėmesingu ir atlikti pavestą darbą; 

8.3. nuvalyti, bei surinkti šiukšles nuo vaikščiojimo takų, šaligatvių, laiptų; 

8.4. pašalinti šiukšles nuo išasfaltuotų aikštelių važiuojamosios dalies, jas talpinti į 

šiukšlėms skirtą konteinerį; 

8.5. nušienauti žaliuosius plotus, ravėti ir prižiūrėti želdinius, juos laistyti, formuoti 

gyvatvorę, grėbti lapus; 

8.6. nukasti sniegą, pašalinti ledą, plikšalos atveju barstyti smėliu vaikščiojimo takus, 

šaligatvius ir mokyklos laiptus. 

____________________________ 

 

  



PATVIRTINTA 
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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS 

 

BUDĖTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 1.Budėtojas.  pareigybės grupė 4.  Nekvalifikuoti darbininkai. 

 2. Pareigybės lygis -  D 

   

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1.Budėtoju leidžiama dirbti ne jaunesniam kaip 18 metų amžiaus asmeniui; 

3.2.Budėtojas privalo žinoti ir išmanyti: 

   3..2.1. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, civilinės 

saugos reikalavimus; 

   3.2.2. bendravimo, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

  3.2.3. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus; 

   3.2.4. gimnazijos teritorijos, patalpų išplanavimą, pirminių gesinimo priemonių 

išdėstymą, gimnazijos evakavimo planą; 

  3.3. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

  3.4.  Turi turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Pradėdamas ir baigdamas savo budėjimą, patikrina, ar visų kabinetų bei kitų 

patalpų raktai yra tam skirtoje vietoje, apeina gimnaziją iš vidaus ir išorės, patikrina, ar uždaryti 

langai. 

 4.2. Kultūringai aptarnauja gimnazijos bendruomenės narius, kitus užėjusius 

pašalinius asmenis;. 



   4.3. Kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į gimnaziją ir pildo atitinkamą 

registracijos žurnalą; 

 4.4. Palydi interesantus iki jiems reikalingų kabinetų. 

 4.5. Išduoda ir priima iš mokytojų kabinetų raktus. 

 4.6. Pastebėjus įtartinus asmenis, bendraujančius su mokiniais, privalo pranešti 

gimnazijos administracijai, o esant būtinybei, policijai. 

 4.7. Apie budėjimo metu pastebėtus trūkumus, taip pat darbo ir gaisrinės saugos 

nukrypimus, nedelsiant imtis priemonių jiems pašalinti, pranešti apie tai administracijai. 

 4.8. Iškelia vėliavą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 4.9. Gimnazijos renginio metu budėti iki renginio pabaigos. 

 4.10. Darbo metu išduoda kabinetų ir sporto salės raktus būrelių užsiėmimų metu. 

 4.11. Perduoda gimnazijos apsaugą saugos tarnybai. 

 4.12. Gavus pranešimą iš saugos tarnybos apie signalizacijos signalą darbo dienomis, 

atvyksta į gimnaziją per 30 min. 

 4.13. Tuoj pat informuoja apie įvykį direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams ir 

gimnazijos vadovą. 

 4.14. Gimnazijos apsaugos kodas – yra konfidenciali informacija, kurią draudžiama 

pranešti kitam asmeniui. 

.  5. Budėtojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

5.1. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

5.2.Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles. 

5.3. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias. 

5.4. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

  _____________________________ 

 

 


