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PANEVĖŽIO R. KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei 

(kodas 234102). 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – ugdyti penkerių–septynerių metų vaikus pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

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 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 
5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

6. Priešmokyklinio 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 bei 

papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. 

7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas privalo: 

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

priemones ir jų taikymą praktikoje;  

7.2. 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; 

7.3. 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; 

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

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

priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymu;  

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

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

8. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas atestuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatyta tvarka.  

 

III SKYRIUS 

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS 

 

9. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas: 

9.1. planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria  grupės funkcionalią, psichologiškai ir fiziškai 

saugią ugdymo(si) aplinką, parenka ugdymo priemones; 
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9.2. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgdamas į individualius vaikų 

ugdymosi poreikius ir amžių, priešmokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujasi higienos 

normomis; 

9.3. ugdo tvirtas vaiko dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, skatina 

asmenybės galių plėtojimą, formuoja vaiko sveikos ir saugios gyvensenos, ekologinės elgsenos 

įgūdžius; 

9.4. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pažangą ir 

pasiekimus, prireikus inicijuoja individualių ugdymo(si) programų rengimą; 

9.5. teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaikant ugdymo turinį, metodus ir priemones,  

9.6. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedu, meninio ugdymo mokytoju); 

9.7. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;  

9.8. bendradarbiauja su šeima, skatina vaikų tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, 

derinti šeimos ir lopšelio-darželio interesus, didinant vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; 

9.9. sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pažangą ir pasiekimus, ugdymo(-si) 

poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 

9.10. pastebėjus smurto ar patyčių apraiškas, praneša direktoriui, savivaldybės 

administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui; 

9.11. pasigedus vaiko, skubiai informuoja administraciją, tėvus, policiją; 

9.12. išvykstant su vaikais į išvykas, ekskursijas rašo prašymą direktoriui, iš anksto pateikia 

vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą;  

9.13. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia pirmąją pagalbą, informuoja administraciją; 

9.14. kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėju plauna žaislus, prižiūri augalus, 

gėles, tvarko savo grupės ir aikštelės teritoriją; 

9.15. kontroliuoja vaikų maitinimą: porcijų dydį, estetinį stalo vaizdą; 

9.16. neįleidžia į grupę pašalinių asmenų; 

9.17. priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais 

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 

9.18. dalyvauja bendrose lopšelio-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, darbo 

grupėse ir kt.; 

9.19. laikosi lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, laiku pildo dokumentaciją; 

9.20. tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentaciją; 

9.21. dalyvauja vykdant lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą, numato ugdymo 

turinio, kaitos, finansinės veiklos tobulinimo galimybes; 

9.22. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose lopšelio-darželio renginiuose, projektuose ir kitose 

veiklose; 

9.23. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 

rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie bendruomenės 

socialinių programų įgyvendinimo; 

9.24 tobulina savo kvalifikaciją. 

9.25. nustatyta tvarka ir terminais tikrinasi sveikatą, išklauso higienos ir pirmos pagalbos 

kursus; 

9.26. negalėdamas atvykti į darbą, apie tai privalo įspėti direktorių.  

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas atsako:  

10.1. už jam paskirtos grupės vaikų saugumą ir gyvybę būnant lopšelyje-darželyje, 

organizuotų renginių ir išvykų metu; 

10.2. už vaikų apsaugą nuo patyčių, patyčių prevenciją, ir auklėjimo priemonių taikymą, 

pastebėjus patyčias; 

10.3. už lopšelio-darželio nuostatų ir kokybišką priešmokyklinio ugdymo mokytojo 
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pareigybės vykdymą; 

10.4. už turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą; 

10.5. už teisingą kasdieninio vaikų lankymo apskaitos vedimą el. dienyne „Mūsų darželis“. 

11. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

12. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš 

pareigų. 

 

           

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

 

_____________ ___________ ____________________________________ 

        (Data)        (parašas)                    (vardas ir pavardė) 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


