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NEKONTAKTINIŲ VALANDŲ FUNKCIJOMS, SUSIJUSIOMS SU KONTAKTINĖMIS 
VALANDOMIS, VYKDYTI PASKIRSTYMAS PROCENTAIS MOKYTOJAMS, 
DIRBANTIEMS PAGAL BENDROJO UGDYMO, SPECIALIZUOTO UGDYMO 

KRYPTIES PAGRINDINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU PROGRAMOS 
II DALĮ IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMO PROGRAMĄ 

 
 
Muzikos mokytojams individualistams – 30% nuo kontaktinių valandų; 
Muzikos teorijos dalykų mokytojams  – 45% nuo kontaktinių valandų; 
Neformaliojo švietimo kolektyvų mokytojams  
(choras, orkestras)    – 50% nuo kontaktinių valandų; 
Instrumentinių ansamblių mokytojams – 45% nuo kontaktinių valandų; 
Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio  
kalbų, matematikos, istorijos mokytojams – 50% nuo kontaktinių valandų; 
Antrų užsienio kalbų mokytojams  – 45% nuo kontaktinių valandų; 
Biologijos, geografijos, informatikos 
mokytojams     – 45% nuo kontaktinių valandų; 
Chemijos, fizikos mokytojams  – 40% nuo kontaktinių valandų; 
Etikos, tikybos mokytojams   – 35% nuo kontaktinių valandų; 
Kūno kultūros mokytojams   – 35% nuo kontaktinių valandų; 
Dailės istorijos mokytojams   – 35% nuo kontaktinių valandų; 
Sceninės raiškos mokytojams   – 45% nuo kontaktinių valandų. 
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FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU VEIKLA KONSERVATORIJOS BENDRUOMENEI, 
SĄRAŠAS 

 
  1. Dalyvavimas konservatorijos savivaldoje. 
  2. Dalyvavimas darbo grupių veikloje. 
  3. Konservatorijos veiklos kokybės tyrimų vykdymas/koordinavimas. 
  4. Vadovavimas metodinei grupei, veiklos koordinavimas. 
  5. Dalyvavimas metodinės grupės susirinkimuose/protokolų rašymas. 
  6. Metodinė pagalba, konsultacijos mokytojams. 
  7. Mentorystė. 
  8. (Tarptautinių) projektų planavimas ir vykdymas. 
  9. Integracinių/Edukacinių renginių organizavimas ir vykdymas. 
10. Prevencinių programų rengimas, koordinavimas, įgyvendinimas. 
11. Veiklos analizių, savianalizių, ataskaitų rengimas. 
12. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 
13. Dalyvavimas PUPP vykdymo ir vertinimo darbo grupėje. 
14. Mokinių lydėjimas į BE centrus. 
15. Dalyvavimas BE vykdymo ir vertinimo darbo grupėje. 
16. Dalyvavimas konservatorijos tradiciniuose renginiuose. 
17. Organizavimas ar dalyvavimas konservatorijos renginiuose, mokinių/mokytojų 
organizuojamuose koncertuose. 
18. Stendų, kabinetų atnaujinimas, tvarkymas. 
19. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo projektuose. 
20. Ugdymo priemonių, didaktinių sprendimų kūrimas. 
21. Žmogaus saugos mokymai. 
22. Bendradarbiavimas su pedagogais, soc. pedagoge, psichologe, tėvais/globėjais mokinio 
lankomumo, pažangumo ir pagalbos mokiniui klausimais. 
23. Darbas vaiko gerovės komisijoje. 
24. Mokinių rengimas konkursams. 
25. Konservatorijos reklamavimas ir stojančiųjų konsultavimas. 
26. Veiklų, renginių, koncertų viešinimas konservatorijos tinklapyje, facebook‘o paskyroje. 
27. Organizavimas/dalyvavimas akcijoje, susitikimuose, išvykose su mokiniais. 
28. Vadovavimas klasei. 
29. Visuomeninė, pilietinė, žmogiškųjų vertybių ugdomoji veikla (susitikimai, išvykos, savanorystė, 
diskusijų ar kt. klubų organizavimas ir pan.). 
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