
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-234 
 

 
 

VILNIUS SUUAUGUSIIJŲ MOKYMO CENTRO 

BIOLOGIJOS MOKYTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras biologijos mokytojas (andragogas) (toliau - mokytojas) 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėjui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

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

4.1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų programas gali vykdyti mokytojas, įgijęs atitinkamą 

išsilavinimą/ specialybę ar baigęs studijų programą, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta 

studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“. 

4.2. Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojas ar aukštesnė kvalifikacinė kategorija. 

Kvalifikacinės kategorijos skiriamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 

aprašo patvirtinimo“.  

4.2.1. Mokytojas privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.ISAK-2481 „Dėl Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos 

patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės 

apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis 

reikalavimas netaikomas mokytojui, baigusiam specialiosios pedagogikos ir (ar) 

psichologijos studijų programas). 

4.3. Mokytojas privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų 

kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir 
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mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų 

kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“. 

4.4. Mokytojas privalo: 

4.4.1. 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. 

4.4.2. išklausyti lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei 

skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo 

darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 

studijų kredito) dalyko studijų metu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Funkcijos, skirtos atitinkamai programai ar programoms įgyvendinti: 

5.1.1. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;  

5.1.2. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą 

tėvams, savo kultūrinei tapatybei, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai 

ir taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktų nustatytas ugdymo 

turinys perteikiamas lietuvių kalba; 

5.1.3. ugdyti atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir polinkius, stiprinti mokymosi motyvaciją ir 

pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, 

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

turinį, metodus;  

5.1.4. drauge su kitais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) siekti mokymo tikslų;  

5.1.5. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų;  

5.1.6. tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;  

5.1.7. pritaikyti Bendrųjų programų dalykų programos  turinį,  metodus  mokiniams, turintiems 

ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių; 

5.2. Funkcijos, skirtos pasirengti įgyvendinti programas: 
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5.1.8. tobulinti kvalifikaciją;  

5.1.9. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie 

mokymosi pažangą; 

5.1.10. centre nustatyta tvarka informuoti suaugusį mokinį ir nepilnamečių mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) apie jų ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos 

lankymą ir elgesį;  

5.1.11. planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;  

5.1.12. pasirengti pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoti;  

5.1.13. rengti pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, modulines programas, nesant švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintųjų; 

5.1.14. sužinojus, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio 

išnaudojimą, nedelsiant imtis tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai 

informuoti centro direktorių ar kitą atsakingą asmenį; 

5.1.15. pamačius nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojus, nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą 

nukentėjusiajam ir pranešti apie įvykį centro direktoriui ar kitam atsakingam asmeniui; 

5.1.16. dalyvauti vykdant ir vertinant mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus; 

5.3. Pareigybės funkcijas atlikti pagal einamųjų metų individualią darbo krūvio sandarą. 

5.4. Vykdyti veiklas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

tvirtinamuose Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 

nuostatuose pagal įgytas atitinkamas kvalifikacinės kategorijas.  

5.5. Atlikdamas savo funkcijas, visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti VSMC bendruomenės 

narių asmens duomenų saugą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos 

konfidencialumą. 
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