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I. BENDROJI DALIS
1. Akompaniatoriaus pareiginis aprašas reglamentuoja darbuotojo, įgyvendinančio bendrojo
ugdymo programą, profesinę veiklą progimnazijoje.
2. Jo veikla apima repeticijas, koncertus, individualų darbą su ugdytiniais (atlikėjais). Priskiriamas
kūrybinių darbuotojų ir atlikėjų grupei 265217.
3. Akompaniatoriaus pavaldus mokyklos direktoriui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Akompaniatorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį, nei aukštesnįjį išsilavinimą;
4.2. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus;
4.3. turėti bendrųjų gebėjimų ir elementarių žinių, reikalingų akompaniatoriaus darbui;
4.4. mokėti naudotis muzikos aparatūra;
4.5. turi žinoti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus,
laikytis darbo tvarkos taisyklių;
4.6. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;
4.7. asmuo turi mokėti (sugebėti):
4.7.1. profesionaliai ir kūrybiškai dirbti bei meniškai atlikti įvairaus sudėtingumo kūrinius; meniškai atlikti įvairių žanrų, stilių ir sudėtingumo fortepijono kūrinius;
4.7.2. meniškai interpretuoti muzikinį tekstą;
4.7.3. muzikinio auklėjimo teoriją ir metodiką;
4.7.4. gerai skaityti iš lapo, esant reikalui ir partitūras, transponuoti;
4.7.5. groti pianinu ir kitais instrumentais;
4.7.6. organizuoti individualų ir grupinį ugdytinių muzikinį ugdymą;
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Akompaniatorius vykdo šias funkcijas:
5.1 valdyti techniką (pianinas, akordeonas ir kt.) ir meistrišką akompanimentą, kuriuo siekiam
ne vadovauti, o ugdytinius paskatinti bei jiems padėti atlikti repertuarą;
5.2. tobulina vaikų gebėjimus suvokti muziką ir interpretuoti;
5.3. rūpinasi, kad akompanuojant melodija skambėtų spalvingai ir įtikinamai;
5.4. įdomiai ir melodingai perteikia lietuvių liaudies kūrinius;
5.5. padeda mokytojams organizuoti laboratorinius ir praktinius darbus:

5.6. rengia partijas bei akompanuoja per renginius, šventes, koncertus;
5.7. meniškai ir brandžiai atlieka įvairaus sudėtingumo skirtingo žanro ir stiliaus
(fortepijoninius, akordeoninius ir kt.) kūrinius;
6. ugdo ugdytinių muzikinę kultūrą, kūrybinę saviraišką, tobulina atlikėjų meistriškumą;
7. padeda vokalistams muzikos kūrinio atlikimo metu atsiskleisti pakilti jų meninei
individualybei;
8. aktyviai dalyvauja muzikinėje veikloje ir su ugdytiniais dalyvauja įvairiuose projektuose,
konkursuose, šventėse, renginiuose ir kt.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
9. Akompaniatorius turi teisę:
9.1. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
9.2. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
9.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
9.4. naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;
9.5. teisės aktų ir progimnazijoje nustatyta tvarka gauti priemoką už papildomų darbų, pareigų
ar užduočių, nenumatytų pareigybės aprašyme, vykdymą.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
10. Akompaniatorius atsakingas už:
10.1. Akompanuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už ugdomosios veiklos
organizavimą įstaigoje ir jos rezultatus, už vaikų brandinimą mokyklai;
10.2. tvarką ir švarą darbo vietoje;
10.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, darbo ir
priešgaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, funkcijų laikymąsi;
10.4. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą
ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.
11. Akompaniatorių priima į darbą ir iš jo atleidžia mokyklos direktorius Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Akompaniatorius už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės
padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_____________________________
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:
______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku
______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)

