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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MENINIO UGDYMO MOKYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ (toliau – Lopšelis-darželis) neformaliojo švietimo
meninio ugdymo mokytojas (toliau – mokytojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojo pareigybė
priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius
reikalavimus:
3.1. turėti išsilavinimą/specialybę ar baigę studijų programą, nurodytą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų
kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 Aprašo prieduose;
3.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688,
reikalavimus;
3.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3.4. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti demokratiškų,
komunikacinių, organizacinių gebėjimų;
3.5. vadovautis šiomis vertybėmis: empatijos, konfidencialumo, pasitikėjimo, neteisimo,
pripažinimo ir kt.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą:
4.1.1. planuoja meninę ugdomąją veiklą salėje;
4.1.2. kuria salės ugdomąją aplinką, pasirenka priemones;
4.2. Teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, kitus įstaigoje dirbančius
specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo klausimais.
4.3. Dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, posėdžiuose, pasitarimuose,
strategijos kūrime, audito vykdyme ir kt.
4.4. Bendradarbiauja su kitais grupėje ir įstaigoje dirbančiais specialistais, administracija.
4.5. Pripažįsta ir gerbia vaiko teises. Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį
ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.
4.6. Užtikrina savo darbo kokybę:
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4.6.1. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą salėje, atsižvelgiant į individualius vaikų
ugdymo(-si) poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus;
4.6.2. informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos
problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
4.6.3. nuolat tobulina savo kvalifikaciją;
4.6.4. kuria holistinės asmenybės vystymąsi stimuliuojančią grupės ir įstaigos aplinką.
5. Mokytojas vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo
ugdymui pavedimus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
6.1. kelti kvalifikaciją pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atestuotis
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
6.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
valstybės nustatytas lengvatas;
6.3. stažuotis kitose institucijose teisės nustatyta tvarka;
6.4. burtis į savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar
susivienijimus;
6.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
7. Mokytojas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir
atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui.
8. Mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
8.1. funkcijų, išvardintų šiame pareiginiame aprašyme, atlikimą;
8.2. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei
civilinį kodeksus;
8.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos įstaigoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir
patyčias pagal Lopšelio-darželio nustatytą tvarką.
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