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PANEVĖŽIO R. KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Meninio ugdymo mokytojo pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei (kodas 

235501). 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų meninį ugdymą. 

4. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais 

įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 

5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 
direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Meninio ugdymo mokytojas privalo turėti išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo 

reikalavimus, ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos 

studijų krypties programų ir turintis auklėtojo arba mokytojo kvalifikaciją.  

7. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo: 

7.1. išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymosi formas, metodus ir 

priemones ir jų taikymą praktikoje; 

7.2. turėti gerus grojimo bent vienu muzikos instrumentu įgūdžius;  

7.3. turėti skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir būti įgijęs kompetencijas, numatytas 

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms 

apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras; 

7.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio  

24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir 

įgyvendinimo“, reikalavimus; 

7.5. išmanyti ir vadovautis bendrosios ir pedagoginės etikos normomis, lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, lopšelio-darželio veiklos dokumentais bei šiuo ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo pareigybės aprašymu;  

7.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, spręsti problemas; 

7.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir nuolat kelti kvalifikaciją. 

8. Meninio ugdymo mokytojas atestuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta 

tvarka.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Planuoti ugdomąją veiklą, rengti mėnesio planus pagal lopšelio-darželio metų veiklos 

planą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus. 



10. Organizuoti ir vykdyti meninę veiklą, orientuotą į individualius vaiko saviraiškos bei 

saviugdos poreikius. 

11. Taikyti meninio ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnius bei 

individualius ypatumus, pritaikyti metodus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

12. Ugdyti ir / ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese, integruoti muzikinį, meninį ugdymą 

į ugdymo procesą, taikyti tradicines ir naujausias meninio ugdymo metodikas, derinti jas su 

programų reikalavimais. 

13 Sudaryti sąlygas vaikui įgyti meninio ugdymo kompetencijas. 

14. Parinkti vaiko amžių ir galimybes atitinkančias muzikinio  ugdymo priemones. 

15. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas, sudaryti 

individualias meninio ugdymo programas gabiems vaikams.  

16. Sistemingai fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus 

(globėjus). 

17. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-

darželyje dirbančius specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo 

klausimais. 

18. Bendradarbiauti su lopšelio-darželio pedagogais, vadovais, rengti ir analizuoti 

kūrybinius projektus, padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams sudaryti 

pramogų, švenčių, šventinių rytmečių ir kitų renginių scenarijus; 

19. Ruošti vaikus ir dalyvauti įvairiuose konkursuose, šventėse, koncertuose lopšelyje-

darželyje ir už jo ribų. 

20. Inicijuoti, organizuoti ir / ar dalyvauti bendruose lopšelio-darželio, rajono renginiuose, 

projektuose ir kitose veiklose. 

21. Organizuoti pramogas, šventes, vakarones. 

22. Prisidėti prie įstaigos įvaizdžio kūrimo. 

23. Kurti ugdomąją aplinką, tvarkyti ir saugoti muzikinio ugdymo priemones bei rūpintis 

jų atnaujinimu ir papildymu. 

24. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendrose lopšelio-darželio veiklose: posėdžiuose, 

pasitarimuose, ikimokyklinio ugdymo programos rengime, projektų kūrime ir kitose veiklose. 

25. Tikslingai išnaudoja laiką, skirtą metodinei veiklai (darbų planavimui ir pasiruošimui 

veiklai, ugdytinių pasiekimų vertinimui, projektų rengimui, savišvietai, pasirengimui šventėms ir 

kt.) lopšelyje-darželyje ir, reikalui esant, už jo ribų (literatūros studijavimui, priemonių įsigijimui, 

įrašų darymui ir kt.); 

26. Laiku pildyti dokumentaciją. 

27. Nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis. 

28. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

ugdymo veikloje, suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo metu nukentėjusiam vaikui ir 

pranešti apie įvykį lopšelio-darželio direktoriui ar atsakingam darbuotojui. 

29. Išvykstant su vaikais už lopšelio-darželio ribų, vadovautis Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu vaikų turizmo organizavimo aprašu ir lopšelio-darželio 

direktoriaus patvirtinta tvarka. 

30. Vykdyti Darbo saugos ir sveikatos, Gaisrinės saugos instrukcijas, darbo tvarkos 

taisykles, darbuotojų etikos kodekso reikalavimus bei vadovautis asmens duomenų teisinės 

apsaugos ir visuomenės informavimo įstatymuose pateikiamomis nuostatomis dėl vaiko teisių 

užtikrinimo;  

31. Informuoti lopšelio-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą, įtariamas ir/ar įvykusias patyčias. 

32. Pastebėjus įtariamų ir realių patyčių atvejus, nedelsiant reaguoti: nutraukti bet kokius 

tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

33. Jei vaikui reikia pagalbos, kreiptis į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus), lopšelio-darželio darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba). 



34. Vykdyti lopšelio-darželio direktoriaus, jo įgalioto asmens trumpalaikius pavedimus ir 

užduotis. 

35. Laikytis pedagoginės etikos normų, užtikrinti savo darbo kokybę. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

36. Meninio ugdymo mokytojas atsako už:  

36.1. pareigybės aprašyme numatytų pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą;  

36.2. kokybišką muzikinį ugdymą, tradicijų ir kultūros vertybių puoselėjimą;  

36.3. vaikų saugumą užsiėmimų metu bei lopšelio-darželio organizuojamų renginių metu; 

36.4. turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą;  

36.5. lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, 

higienos reikalavimų vykdymą;  

37. Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_____________________________________________  

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

 

_____________ ___________ ____________________________________ 

        (Data)        (parašas)                    (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 


