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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (SPECIALIOJO UGDYMO) 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  
I. SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (SPECIALIOJO UGDYMO) PAREIGYBĖ 
 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio auklėtojo (specialiojo ugdymo ikimokyklinio ugdymo 
mokytojo) pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, 
funkcijas, atsakomybę. 

2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (specialiojo ugdymo) pareigybės grupė-specialistas. 
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (specialiojo ugdymo grupės auklėtojo) pareigybės lygis-B. 
4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (specialiojo ugdymo) yra pavaldus lopšelio-darželio 

direktoriui, tiesiogiai atskaitingas direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (specialiojo ugdymo) skiria pareigoms ir atleidžia iš 

pareigų, sudaro rašytinę darbo sutartį lopšelio-darželio direktorius. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (specialiojo ugdymo grupės auklėtojas) turi atitikti šiuos 

specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: 
6.1.  mokytojas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimą; 
6.2.  mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių 

tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymą, bei šiuo aprašu; 

6.3.  pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1 
dalies nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas. 

 
III SKYRIUS 

DARBUOTOJO VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO 
ARTIMOJE APLINKOJE 

 
7. Darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 
7.1.  nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 
7.2.  apie įtariamas ar įvykusias patyčias nedelsiant informuoja patyrusio patyčias, smurtą 

lopšelio-darželio administraciją. Nesant galimybei pranešti lopšelio-darželio vadovams, auklėtojas  
tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; 

7.3.  esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti 
institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 
 

IV. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
8. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (specialiojo ugdymo grupės auklėtojo) funkcijos: 



8.1.  organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą: planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės 
ugdomąją aplinką, parenka priemones, ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo (si) procese; 

8.2.  prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo (si) programas; 
8.3.  sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja 

tėvus (globėjus); 
8.4.  teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje 

dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 
8.5.  inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 
8.6.  taiko šiuos ugdymo principus: 
8.6.1.    visuminis ugdymas-atsižvelgiama į vaiko raidos, vaikų kultūros dėsningumus ir 

siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, 
mąstymas ir elgsena; 

8.6.2. individualizavimas-ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 
ugdymo (si) poreikių pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis 
ir tobulėti; 

8.6.3. tęstinumas-tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas; 
8.6.4. dermė-derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo (si) 

būdų, rūpinamasi šeimos švietimu; 
8.7.  užtikrina savo darbo kokybę; 
8.8.  organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgia į individualius vaikų 

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujasi 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis 
higienos normomis ir taisyklėmis; 

8.9.  saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 
salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kita; 

8.10.  derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 
8.11.  bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina 

šeimos ir įstaigos interesus, didina kokybiško ugdymo (si) galimybes; 
8.12.  bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio ugdymo 

mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir kita) vaikų ugdymo klausimais; 
8.13.  sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (si) poreikius 

ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 
8.14.  informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 
8.15.  priima (pasiima) vaiką į grupę ir išleidžia (pristato) į namus tik su tėvais ar suaugusiais 

asmenimis; 
8.16.  dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kita; 
8.17.  laikosi įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, laiku pildo dokumentaciją; 
8.18.  nuolat tobulina savo kvalifikaciją; 
8.19.  nesant kontaktinio darbo savo grupėje su vaikais, laikinai papildomai dirba kitose 

grupėse, neviršijant nustatytos jų darbo laiko normos. 
8.20.  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (specialiojo ugdymo) nevykdantis ar netinkamai 

vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nesilaikantis darbo kodekse nustatytų pareigų 
ar kitų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka. Drausminę ar kitokią nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 
 

 
Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti. 
 
______________________________________________________________________ 
      Parašas, vardas ir pavardė, data 


