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PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUSTATOS 

1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja pradinių klasių mokytojo (toliau - mokytojas), 

įgyvendinančio pradinio ugdymo programą, profesinę veiklą. 

2. Mokytojo tikslas - išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, 

informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusi vaiką, padėti jam 

pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

3. Mokytojas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aklais, Vaiko teisių konvencija, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, saugos ir sveikatos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

4. Kvalifikaciniai reikalavimai: 

4.1. dirbti mokytoju pagal pradinio ugdymo programą gali asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį 

(specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir teisės aktų 

nustatyta tvarka laikomas dalyko srities specialistu; 

4.2. gebėjimas bendrauti ar bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais elgesio ir mokymosi 

problemų, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, 

mokinių tėvais (globėjais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 

4.3. bendrosios ir specialiosios pedagoginės kompetencijos; 

4.4. dėstomų dalykų žinios ir jų mokymo metodikų, jų naujovių išmanymas ir gebėjimas jas 

panaudoti; 

4.5. dėstomų dalykų ryšių su integruojančiomis programomis išmanymas ir gebėjimas jas 

tikslingai panaudoti mokinių ugdymui; 

4.6. suvokti Lietuvos švietimo politikos nuostatas ir principus, žinoti pagrindinius švietimą 

reglamentuojančius dokumentus ir gebėti juos naudoti darbe; 

4.7. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis; 

4.8. vesti pamokas direktoriaus įsakymu tarifikuotose klasėse. 

II. MOKYTOJO FUNKCIJOS 



5. Mokytojo funkcijos: 

5.1. organizuoti, vykdyti ir užtikrinti geros kokybės ugdymosi procesą, užtikrinti mokinių 

saugumą; 

5.2. planuoti ugdomąją veiklą, pasiruošti pamokoms, įvairiems renginiams ir turiningai juos 

organizuoti; 

5.3. įgyvendinti mokyklos veiklos programose bei strateginiame plane numatytus tikslus ir 

uždavinius; 

5.4. pagal mokinių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant pozityvius 

ugdymosi rezultatus; 

5.5. taikyti veiksmingus mokymosi motyvaciją skatinančius būdus bei naujas mokymo(si) 

technologijas; 

5.6. bendradarbiaujant su pedagogine psichologine tarnyba ir mokyklos Vaiko gerovės komisija 

integruotiems specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyti ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones; 

5.7. taikyti specialias kalbos mokymo metodikas negimtąja kalba besimokantiems vaikams iš 

kitakalbių ar mišrių šeimų; 

5.8. taikyti mokyklos direktoriaus patvirtintą mokinių žinių, gebėjimų ir kitų pasiekimų 

vertinimo sistemą, sistemingai vertinti, fiksuoti mokinių daromą pažangą, nuolat informuoti tėvus 

(globėjus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus; 

5.9. ugdyti mokinių savarankiškumą, gebėjimą mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, prisiimti 

atsakomybę už savo mokymąsi; 

5.10 padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti jų savišvietos ir 

kultūrinius interesus; 

5.11. ugdyti mokinių dorines, pilietines, tautines, bei patriotines nuostatas ugdymo turiniu, 

asmeniniu pavyzdžiu; 

5.12. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos darbe bei buityje 

įgūdžius; 

5.13. inicijuoti ir remti mokinių savivaldą klasėje, mokykloje; 

5.14. vesti klasės valandėles mokiniams aktualiomis temomis; 

5.15. kurti stimuliuojančią, funkcionalią. psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką, 

užtikrinti, kad mokiniai sėdėtų ūgį atitinkančiuose suoluose; 

5.16. rūpintis klasės patalpų švara, tvarka, mokyklos patalpų ir aplinkos teritorijos priežiūra; 

5.17. tausoti mokyklos turtą; 



5.18. burti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus specialistus (bibliotekos vedėjas, logopedas, 

socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, papildomojo ugdymo pedagogai ir 

kt.) bendriesiems ir mokyklos tikslams įgyvendinti, klasės mokinių ugdymui planuoti ir derinti; 

5.19. bendradarbiauti su kolegomis organizuojant mokinių ugdymą(si), įgyvendinant mokyklos 

tikslus ir uždavinius, dalyvauti mokyklos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių veikloje; 

5.20. dalyvauti mokyklos gyvenime, organizuojamuose renginiuose, projektuose, pasitarimuose, 

mokyklos veiklos programų rengime, audito vykdyme ir kt.; 

5.21. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendrose mokyklos veiklose: renginiuose, projektuose, 

pasitarimuose, mokyklos veiklos programų rengime, audito vykdyme ir kt.; 

5.22. dalyvauti mokyklos bendruomenės ir pedagogų susirinkimuose, mokytojų tarybos, 

metodinės grupės veikloje, posėdžiuose; 

5.23. bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 

rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisidėti prie bendruomenės 

socialinių programų įgyvendinimo; 

5.24. domėtis mokinių dienos ir savaitės mokymosi krūviu ir kartu su tėvais (globėjais) padėti 

jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, puoselėti sveiką gyvenseną; 

5.25. domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga, vykdyti narkotikų vartojimo ir kitų žalingų 

įpročių prevenciją; 

5.26. užtikrinti, kad kiekvienas mokinys laiku pasitikrintų sveikatą ir iki mokslo metų pradžios 

pristatytų sveikatos būklės pažymėjimą; 

5.27. pastebėjus negaluojantį mokinį, pranešti tėvams (globėjams) arba kviesti greitąją pagalbą, 

apie tai informuoti mokyklos administraciją; 

5.28. išvykstant mokiniams į išvykas, ekskursijas, turistinius žygius, instruktuoti juos saugaus 

eismo bei saugaus elgesio, gamtosaugos, priešgaisrinės saugos klausimais; 

5.29. pamokų metu išleisti mokinius vienus į namus tik turint raštišką ar žodinį tėvų (globėjų) 

leidimą, prašymą; 

5.30. stebėti, analizuoti ir koreguoti tėvų (globėjų) ir sociokultūrines aplinkos poveikį 

mokiniams; 

5.31. pastebėjus smurto, prievartos, seksualinio ar kito pobūdžio išnaudojimo atvejus, suteikti 

vaikui reikiamą pagalbą ir apie tai informuoti mokyklos vadovus, socialinį pedagogą bei Vaiko teisių 

apsaugos tarnybą, kitas institucijas; 

5.32. bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, informuoti tėvus (globėjus) apie jam 

iškylančias mokymosi, bendravimo, elgesio problemas, ugdymo(si) rezultatus; 



5.33. padėti mokiniams spręsti kylančias psichologines, bendravimo, mokymosi, socialinių 

sąlygų sukeltų sunkumų ir kt. problemas pasitelkus mokyklos mokytojus, specialistus, tėvus (globėjus), 

pedagogines psichologines tarnybos, Socialinių reikalų skyriaus, visuomeninių organizacijų 

darbuotojus, specialistus; 

5.34. vykdyti mokinių lankomumo apskaitą ir kontrolę, neatidėliojant išsiaiškinti mokyklos 

nelankymo priežastis; 

5.35. domėtis mokinių šeimos socialine padėtimi ir esant būtinybei, padėti išspręsti iškilusias 

problemas, lankant vaikus jų namuose; 

5.36. informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą; 

5.37. teikti mokiniams ir jų tėvams (globėjams) išsamią informaciją apie mokyklos veiklos 

strategiją, kryptis, siūlomas paslaugas bei ugdymo programas, papildomojo ugdymo pasirinkimo 

galimybes; 

5.38. skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti ugdymo procese, rūpintis tėvų (globėjų) švietimu, pagal 

kompetenciją teikti jiems informaciją konsultuoti; 

5.39. laiku (bent prieš savaitę) informuoti mokinių tėvus (globėjus) apie mokyklos 

organizuojamus renginius, susirinkimus; 

5.40. padėti mokiniams ir jų tėvams (globėjams) pasirinkti aukštesnio lygmens programas 

vykdančias mokyklas; 

5.41. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis; 

5.42. sistemingai analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais 

supažindinti mokinius, jų tėvus (globėjus), kolegas ir mokyklos vadovus; 

5.43. metų pabaigoje parengti savo metodinės veiklos aprašymą (savianalizę), rengti ir 

sistemingai atnaujinti savo kompetencijos aplanką; 

5.44. vykdyti mokyklos vidaus auditą; 

5.45. laiku ir teisingai pildyti tavo darbo dokumentus, tvarkyti klasės dokumentaciją, auklėtinių 

asmens bylas, jų ugdymosi rezultatus įteisinančius dokumentus, pasiekimų knygeles, vadovaujantis 

dienynų pildymo instrukcijomis bei mokyklos vadovų nurodymais pildyti klasės dienynus; 

5.46. laikytis teises norminių aklų patvirtintų Mokytojo etikos normų ir mokyklos darbo tvarkos 

taisyklių reikalavimų; 

5.47. vykdyti kitas Švietimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas pareigas. 

III. MOKYTOJO TEISĖS 

6. Mokytojo teisės: 

6.1. pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo metodus, būdus ir formas, laiduojančias 

reikiamus ugdymo rezultatus; 



6.2. siūlyti savo individualias programas, atitinkančias bendruosius ugdymo tikslus ir mokyklos 

uždavinius; 

6.3. koreguoti tėvų (globėjų) ir sociokultūrinės aplinkos poveikį mokinių ugdymui(si); 

6.4. gauti informaciją apie valstybės ir regiono Švietimo naujoves; 

6.5. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinio pedagogo, logopedo, 

sveikatos priežiūros specialisto, bibliotekos vedėjo, administracijos; prireikus kreiptis į atitinkamus 

specialistus už mokyklos ribų; 

6.6. gauti informaciją iš administracijos apie mokyklos veiklą; 

6.7. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir mokyklos veiklos tobulinimo; 

6.8. vertinti mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą; 

6.9. dalyvauti mokyklos savivaldoje, metodinėje veikloje, direkciniuose pasitarimuose; 

6.10. teises aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir įgyti 

kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

6.11. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas kvalifikacijai tobulinti, ne mažiau kaip 5 dienas 

per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

6.12. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir 

metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus; 

6.13. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas 

garantijas; 

6.14. turėti darbo saugią ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; 

6.15. naudotis Švietimo įstatymo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis. 

IV. MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ 

7. Mokytojas atsako: 

7.1. už savo darbo kokybę; 

7.2. už mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę ugdymo(si) proceso metu (pamokų, pertraukų bei 

mokyklos organizuotų renginių, išvykų, ekskursijų ir pan. metu) mokykloje ir už jos ribų; 

7.3. už saugos ir sveikatos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos instrukcijų, normų ir 

taisyklių laikymąsi ugdymo procese; 

7.4. už savalaikį darbo planų, ataskaitų ir kitų dokumentų pildymą, pateikimą bei kitų mokyklos 

vadovų teisėtai deleguotų užduočių įvykdymą; 

7.5. už jam patikėtas darbo ir mokymo priemones, inventorių. 

8. Mokytojas privalo kartą per metus pasitikrinti sveikatą bei kartą per du metus dėl balso stygų 

pertempimo. 



9. Mokytojai, kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako 

įstatymų nustatyta tvarka. 

V. MOKYTOJO ATSKAITOMYBĖ 

10. Mokytojas už savo darbą atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 


