PATVIRTINTA
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. V1-215
DAILININKO SCENOGRAFO SCENOGRAFO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
APRAŠYMAS (265115)
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro (toliau – Jaunimo centras) dailininko
scenografo pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti,
funkcijas, atsakomybę.
2. Pareigybės grupė – specialistas.
3. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DAILININKUI SCENOGRAFUI
4. Dailininkas scenografas turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu;
4.2. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių
žinių kursą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų bendrąją arba profesinio darbo patirtį;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu, operacinėmis sistemomis „Microsoft Windows“, programiniu
paketu „Microsoft Office“, Corel DRAW programa;
4.5. būti susipažinęs su Jaunimo centro nuostatais, strateginiu bei veiklos planais, mėnesio
darbo planais, kitais Jaunimo centro vidaus dokumentais.
III SKYRIUS
DAILININKO SCENOGRAFO FUNKCIJOS
5. Dailininkas scenografas vykdo tokias funkcijas:
5.1. Jaunimo centrui bei Klaipėdos miesto savivaldybės deleguotiems renginiams ruošia
eskizus, maketus, pagal kuriuos gamina dekoracijas bei atlieka scenografijos meninį išpildymą;
5.2. ruošia ir atlieka dekoracijų, plakatų, sveikinimų paruošimo darbus pagal sudarytą metinį
planą;
5.3. teikia pasiūlymus dėl Jaunimo centro interjero ir juos įgyvendina;
5.4. yra atsakingas už informacijos sklaidą Klaipėdos jaunimo centre, ruošiant vaizdinęinformacinę medžiagą bei metraštį.
5.5. Dailininkas scenografas dirba pedagoginį darbą:
5.5.1. vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes Jaunimo centro veiklos programas;
5.5.2. parengia ugdymo programą Jaunimo centro mokinių meniniam lavinimui;
5.5.3. skatina mokinių saviraišką, organizuoja mokinių darbų parodas, konsultuoja mokinius;
5.5.4. rengia kūrybinius plenerus, konsultuoja mokinius scenografijos atlikimo klausimais
teatriniuose kolektyvuose;
5.5.6. dalyvauja vasaros poilsio programoje – organizuoja kūrybines dirbtuves įvairių būrelių
mokiniams.
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IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Dailininkas scenografas atsakingas už:
6.1. darbo rezultatus bei šiame pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą;
6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Jaunimo centro nuostatų, Jaunimo
centro direktoriaus įsakymų vykdymą;
6.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Jaunimo centre puoselėjimą, reagavimą į smurtą
ir patyčias pagal Jaunimo centre nustatytą tvarką.
7. Dailininką scenografą į darbą priima ir iš jo atleidžia Jaunimo centro direktorius Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Dailininkas scenografas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės
padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

