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KONCERTMEISTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.  Koncertmeisteriu Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykloje gali dirbti asmuo, įgijęs 

aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) muzikinį išsilavinimą ir turintis 

pedagogo kvalifikaciją arba asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį muzikinį (specialųjį vidurinį, įgytą 

iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos ir išklausęs Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą. 

2. Koncertmeisterio kvalifikacija turi atitikti šiuos reikalavimus: geri grojimo muzikos 

instrumentu įgūdžiai, geras muzikinio kūrinio stiliaus, epochos suvokimas, tinkamas 

ansambliškumo pojūtis.  

3. Koncertmeisterį priima į darbą ir atleidžia iš pareigų, sudaro darbo sutartį mokyklos  

direktorius. 

4.  Koncertmeisteris yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

5.  Koncertmeisteris turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais  

teisės norminiais aktais, pagrindiniais valstybinę švietimo politiką reglamentuojančiais 

dokumentais. 

6. Savo darbe jis vadovaujasi patvirtintais mokyklos nuostatais ir darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

7.  Laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų, formuoja tinkamą mikroklimatą,  

demokratiškus tarpusavio santykius. 

 

 

II. KONCERTMEISTERIO FUNKCIJOS IR PAREIGOS 

 

8.  Koncertmeisteris atlieka šias funkcijas: 

8.1. akompanuoja dalykų disciplinų pamokose pagal direktoriaus patvirtintą pamokų 

tvarkaraštį ir laiką; 

8.2. akompanuoja mokiniams ir mokyklos meno kolektyvams koncertuose, konkursuose, 

festivaliuose ir kt. renginiuose. 

9.  Koncertmeisteris privalo: 

9.1.   teikti mokyklos veiklai reikalingą informaciją direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

9.2. tvarkingai ir laiku daryti įrašus mokyklos dokumentuose pagal vieningus 

dokumentacijos pildymo reikalavimus; 

9.3. dalyvauti mokyklos mokytojų  tarybos, metodikos būrelių veikloje; 

9.4.  tobulinti  kvalifikaciją, atestuotis nustatyta tvarka; 

9.5.  dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose; 

9.6.  laikytis darbo saugos reikalavimų. 
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III. KONCERTMEISTERIO TEISĖS 

 

8. Koncertmeisteris turi teisę: 

8.1. inicijuoti naujoves, dalyvavimą įvairiose programose ir projektuose; 

8.3. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje; 

8.4. dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje; 

8.5. gauti kasmetines pailgintas atostogas; 

8.6. įstatymų nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir  

kvalifikacijai tobulinti,  naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytomis lengvatomis. 

 

       

IV. KONCERTMEISTERIO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Koncertmeisteris yra atsakingas už mokinių sveikatą ir gyvybę pamokų, pertraukų tarp 

pamokų bei renginių, kuriuos dalyvauja mokyklos mokiniai, metu. 

10. Koncertmeisteris atsako:    

10.1. už gerą akompanavimo kokybę; 

10.2. už netinkamą savo pareigų vykdymą mokytojas atsako mokyklos darbo tvarkos  

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

_______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


