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PATVIRTINTA 

Šalčininkų S. Moniuškos menų 

mokyklos direktoriaus 

                                                                                                          2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu      

                                                                       Nr. P-54 

 

 

ŠALČININKŲ S.MONIUŠKOS MENŲ  MOKYKLOS  

 

KONCERTMEISTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

      1. Pareigybės pavadinimas - koncertmeisteris 

      2. Pareigybės lygis – A2 

      3. Koncertmeisteris pavaldus tiesiogiai direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KONCERTMEISTERIUI 

 

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

        4.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų 

išsilavinimą;  

        4.2. turėti fortepijono dalyko koncertmeisterio  specializaciją; 

        4.3. laisvai valdyti fortepijono muzikos instrumentą, profesionaliai ir metodiškai  akompanuoti 

solistams, meniniams kolektyvams, chorui, choreografijos (šokio) mokiniams. 

        4.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme;  

        4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, 

Mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių 

ugdymą ir koncertmeisterio darbą; 

        4.6. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 

(gebėti dirbti Word  programa, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);  

        4.7. 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);  

         4.8. 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 
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kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;   

      4.9. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

      4.10. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus; 

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

 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

       5. Šias pareigas einantis koncertmeisteris vykdo šias funkcijas: 

       5.1.  pasižymi gera kūrinių atlikimo technika ir yra sukaupęs koncertinį repertuarą. 

Akompanuoja direktoriaus įsakymu paskirto tam tikro dalyko mokytojo mokiniams pamokų, 

egzaminų, koncertų, konkursų, festivalių metu.  

 

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

vertinimas,  metodinė veikla (bendradarbiavimas su kolegomis).  

 

       5.3. dalyvavimas įvairiose darbo grupėse, savivaldoje, renginių  ruošimas ir dalyvavimas juose 

su mokiniais.  

____________________________ 

 

 

 


