
Išrašas 

 

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

5.1. Mokytojas privalo turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimas;  

5.2. Privalo turėti Lietuvos Respublikos pilietybę arba leidimą nuolatinai gyventi ir mokėti lietuvių 

kalbą; 

5.3. Gali dirbti tik išklausęs saugos darbe įvadinį instruktavimą, instruktavimą darbo vietoje; 

5.4. Privalo turėti galiojantį asmens sveikatos pažymėjimą ir išklausęs higieninio mokymo kursą; 

5.5. Periodiškai turi tikrintis sveikatą – 1 kartą per metus, ir kas dveji metai išklausyti higieninio 

mokymo kursą; 

5.6. Žinoti vaikų ugdymo įstaigų sanitarinius-higieninius reikalavimus; 

5.7. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Higienos norma HN 75:2010, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvekcija, ratifikuota 1995m. liepos 3d. Lietuvos 

Respublikos  įstatymu Nr. I-983, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  

        Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bei šiuo aprašymu; 

         5.8. Mokytojas privalo dirbti dorai, sąžiningai, su vaikais bendrauti etiškai bei pagarbiai, išvengiant 

bet kokios rūšies smurto. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Mokytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Planuoja vaikų meninę kūrybinę veiklą, vadovaudamasis Žaslių ……. Ikimokyklinio ugdymo 

programa, darbe vadovaujasi vaiko psichologija, įvairių meno sričių raiškos teorija ir metodika. 

Atsižvelgiama į Žaslių ……strategiją, prioritetus bei kalendorinių metų planą. 

 

6.2. Veda meninės veiklos užsiėmimus, parenka ugdytinių amžiui tinkamas priemones ir metodus, 

padedančius vaikų kūrybinei raiškai. 

6.3. Stebi vaikų daromą pažangą, gebėjimus, konsultuoja tėvus globėjus/rūpintojus ir pedagogus 

šios srities veiklos klausimais. 



6.4. Atsižvelgdamas į specialiuosius ugdymosi poreikius, įtraukia vaikus į bendrą veiklą. 

6.5. Sudaro sąlygas didesnių gebėjimų vaikų pažangai, pagal galimybes dalį laiko skiria indvidualių 

veiklų organizavimui. 

6.6. Inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos ir socialinių partnerių renginiuose, akcijose, 

projektuose ir kitose veiklose. 

6.7. Teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), pagal galimybes įtraukia 

tėvus į darželio inicijuotas veiklas, šventes, konkursus ir kt. 

6.8. Atlikdamas savo mokytojo pareigas užsiėmimų metu turi būti atsakingas už vaikų priežiūrą ir 

saugumą. 

6.9. Bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais pedagogais ir personal darbuotojais 

(pavaduotoja ugdymui, kitu (jei yra), grupės mokytojais, mokytojo padėjėju, logopedu irk t.) vaikų 

meninių gebėjimų lavinimo klausimais. 

6.10. Prižiūri, tausoja ir saugo įstaigos mokytojui patikėtą inventorių ir priemones. 

6.11. Mokytojas laiku pildo/pateikia reikiamą dokumentaciją: ugdymo planus, neformaliojo 

ugdymo dienyną. 

6.12. Mokytojas nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja savo ir kolegų darbo 

vertinimo/įsivertinimo procedūrose. Mokytojas (vyr. Mokytojas, mokytojas metodininkas, 

mokytojas ekspertas) savo kompetencijomis bei veikla ir ugdomuoju darbu išlaiko arba kelia 

kvalifikacinę kategoriją, vadovaudamasis galiojančiais Mokytojų atestacijos nuostatais. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 


