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    PATVIRTINTA 

    Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio 

    direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymu Nr. V1-66 

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Meninio ugdymo mokytojas yra specialistas, kurio pareigybė priskiriama specialistų 

grupei, kuriai būtinas ne ţemesnis kaip, aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar 

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – teikti  meninį (muzikinį) ugdymą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus vaikams. 

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Dalyko mokytojas turi būti išklausęs ne maţiau kaip 

40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų. 

6. Meninio ugdymo mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministerijos teisės aktais. 
7. Vykdyti įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus. 
8. Ţinoti lopšelio-darţelio struktūrą, darbo organizavimą, vidaus darbo tvarkos taisykles, 

nuostatus ir kitas tvarkas, sanitarinius-higieninius reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, asmens higienos reikalavimus. 

 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
9. Tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias pedagoginės veikios formas ir 

metodus. 

10. Organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą, atsiţvelgti į individualius vaikų ugdymosi 
poreikius ir amţių, ugdymo programų tikslus, vadovautis higienos normomis ir taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 

11. Planuojant muzikinę veiklą ir renginius derinti juos su grupės metų veiklos planu ir 
grupės auklėtojų savaitės planu.  

12. Skatinti mokytojus integruoti muzikinį ugdymą ir kitoje veikloje.  

13. Padėti ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo mokytojams sudaryti 
pramogų, švenčių, šventinių rytmečių ir kitų renginių scenarijus.  

14. Ugdyti pagarbą liaudies muzikai, panaudojant įvairius ţanrus: ratelius, lopšines, 
ţaidimus, ţaidinimus, šokius, giesmes, dainas, instrumentinę muziką. 

15. Individualiai dirbti su vaikais, išaiškinti gabius ir talentingus vaikus, padėti lavinti jų 
muzikinius gabumus, ruošti įvairiems konkursams. 

16. Kaupti ir gaminti vaizdines priemones, skatinančias aktyvią muzikinę veiklą, dalyvauti 
gaminant kostiumus ir kitus švenčių bei pramogų atributus.  

17. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti jų fizinį ir psichologinį saugumą salėje, 
kitose lopšelio-darţelio erdvėse.  

18. Dalyvauti bendrose lopšelio-darţelio veiklose: posėdţiuose, pasitarimuose, ugdymo 
programų rengime, veiklos įsivertinimo vykdyme, darbo grupėse ir kt.  
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19. Informuoti lopšelio-darţelio administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 
problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių paţeidimą.  

20. Kelti savo kvalifikaciją.  

21. Sprendţiant problemas ir priimant sprendimus neperţengti konfidencialumo ir savo 
kompetencijos ribų.  

22. Informuoti lopšelio-darţelio administraciją apie pastebėjus pašalinius nepaţįstamus, 
įtartinus asmenis lopšelio-darţelio teritorijoje ar patalpose.  

23. Laikytis lopšelio-darţelio darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų.  

24. Rūpintis lopšelyje-darţelyje vykstančių šventinių renginių organizavimu, salės 
puošimu.  

25. Atsakyti uţ salėje esantį inventorių.  

26. Puoselėti vidinę ir išorinę lopšelio-darţelio aplinką, rūpintis lopšelio-darţelio įvaizdţio 
ir kultūros puoselėjimu.  

27. Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus, pildyti elektroninį dienyną. 

28. Vykdyti lopšelio-darţelio direktoriaus teisėtus vienkartinio pobūdţio pavedimus. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

29. Meninio ugdymo mokytojas atsako: 

29.1. uţ pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir pavestų uţduočių 

atlikimą laiku;  

29.2. uţ vaikų saugumą ugdymo(-si) proceso metu;  

29.3. uţ turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą;  

29.4. uţ tinkamą darbo laiko naudojimą;  

29.5. uţ lopšelio-darţelio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos 

reikalavimų vykdymą; 

29.6. uţ darbo drausmės paţeidimus, nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko dėl jo kaltės. 

30. Uţ savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą bei padarytą materialinę ţalą 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
_________________________________ 

 
 

Susipaţinau 

___________ 
(Parašas) 

___________________________ 
(Vardas ir pavardė) 

___________ 
(Data) 

 

 

 

 


