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PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS MENO VADOVO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. SKYRIUS  

MENO VADOVAS 

 

1. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos meno vadovas priskiriamas specialistų 

grupei. 

2. Meno vadovo  pareigybės lygis – A2. 

 

II. SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI MENO VADOVUI 

 

3. Meno vadovu gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį 

koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu 

ir turėti praktinių įgūdžių šioje srityje. 

4. Meno vadovas turi gebėti: 

6.1. savarankiškai organizuoti įvairaus pobūdžio renginius; 

6.2. dirbti komandoje; 

6.3. taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

5. Išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei 

kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes. 

6. Būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas. 

7. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių. 

 

III. SKYRIUS  

 MENO VADOVO FUNKCIJOS 
 

8. Kartu su gimnazijos direktoriumi planuoti ir organizuoti valstybinių švenčių 

minėjimus, gimnazijos mokinių dalyvavimą miesto renginiuose, gimnazijos renginius. 

9. Rengti projektų finansavimo paraiškas. 

10. Ruošti renginių planus, scenarijus, rengti jų programas. 

11. Rūpintis renginio (projekto) reklamine medžiaga ir jos sklaida.  

12. Režisuoti gimnazijos renginius. 

13. Organizuojant renginius bendradarbiauti su mokytojais ir kolektyvų vadovais. 

14. Aprašyti spaudoje ir internete įvykusius gimnazijos renginius. 

15. Kai reikia, režisuoti meno kolektyvų koncertines programas. 

16. Pateikti darbo ataskaitas ir informacinę medžiagą. 

17. Kaupti dalykinę ir metodinę literatūrą. 

18. Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, 

kultūros ir švietimo įstaigomis. 

19. Nuolat gilinti žinias, kelti profesinę kvalifikaciją Lietuvos liaudies kultūros centro, 

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 

rengiamuose kursuose ir seminaruose, užsiimti savišvieta. 
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20. Turi išklausyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos 

reikalavimus bei jų laikytis. 

21. Vykdyti kitus vienkartinius direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose 

nuostatuose, tačiau susijusius su gimnazijos vykdoma veikla. 

22. Tausoti įstaigos nuosavybę. 

23. Meno vadovas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Panevėžio 

Juozo Balčikonio gimnazijos nuostatais, darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, gimnazijos 

direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis. 

24. Meno vadovas atsako už gimnazijos renginių meninį lygį, už jam patikėtas 

materialines vertybes, už profesinės etikos klaidas, padarytą žalą ir  kompetencijos viršijimą 

organizuojant renginius. 

25. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką. 

_______________________________________ 
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