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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 
MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  
I. PAREIGYBĖ 
 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” meninio ugdymo mokytojo pareigybė 
priskiriama pedagoginiams darbuotojams, kuriems reikalingas aukštasis arba aukštesnysis 
išsilavinimas. 

2. Muzikos mokytojo  pareigybės lygis nenustatomas. 
3. Pareigybės paskirtis: ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus pagal lopšelio-darželio ugdymo 

programą. 
4. Muzikos mokytojas pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

  
II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
  

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1.  Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas reglamentuoja pedagogo, dirbančio 

ikimokyklinėje įstaigoje, profesinę veiklą. 
5.2.  Muzikos mokytojas – asmuo, ugdantis vaikus nuo 1,5 iki 6 metų. 
5.3.  Muzikos mokytoją į darbą priima ir atleidžia įstaigos direktorius.  
5.4.  Muzikos mokytojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį - muzikinį 

išsilavinimą. 
5.5.  Muzikos mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 
teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, įstaigos darbo tvarkos 
taisyklėmis. 

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

III. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS 

  
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1.  Ugdyti vaiko gebėjimus, atsižvelgdamas į socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo lygį, 

individualius gebėjimus ir poreikius. 
6.2.  Organizuoti pedagoginį muzikinį procesą, orientuotą į vaiko individualius ugdymo 

poreikius, ikimokyklinio muzikinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus. 
6.3.  Kurti stimuliuojančią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką. 
6.4.  Atsakingai rengtis muzikinei veiklai, kitiems renginiams, turiningai juos organizuoti. 
6.5.  Supažindinti auklėtojus, tėvus su vaiko ugdymosi ypatingumais, daromą pažangą ir pan. 
6.6.  Skatinti tėvus dalyvauti vaiko ugdymo organizavime. 
6.7.  Parinkti muzikinio ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaiko amžių, gebėjimus, 

poreikius ir t.t. 



6.8.  Bendrauti ir bendradarbiauti su kitais pedagogais, grupės auklėtojais, administracija. 
6.9.  Bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, įvairiomis visuomeninėmis 

organizacijomis. 
6.10.  Tobulinti savo kvalifikaciją. 
6.11.  Laikytis lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių. 
6.12.  Tvarkingai pildyti reikiamą dokumentaciją. 
6.13.  Kaupti metodinę literatūrą. 

 
IV. SKYRIUS 

MUZIKOS MOKYTOJO TEISĖS 
 

7. Muzikos mokytojas turi teisę: 
7.1.  Gauti informaciją apie valstybės ir regiono politikos inovacijas. 
7.2.  Kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas. 
7.3.  Gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, administracijos, Vaiko teisių tarnybos, PPT ir kt. apie vaiko raidos ypatumus. 
7.4.  Pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, apie vaiko gabumų plėtotę ir 

pan. 
7.5.  Teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo. 

 
V. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 
  

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
8.1.  Muzikos mokytojas dirba darželio salėje, kartais muzikinę veiklą gali vesti ir grupėje. 
8.2.  Muzikos mokytojas padeda grupės auklėtojui paruošti šventinius renginius, pats juose 

aktyviai dalyvauja ir akompanuoja renginių metu. 
8.3.  Muzikos mokytojas muzikinės veiklos metu atsako už vaikų saugumą ir gyvybę. 
8.4.  Muzikos mokytojas atsako už įstaigos materialųjį turtą, kurį naudoja muzikinės veiklos 

metu. 
8.5.  Muzikos mokytojas dirba 26 val. per savaitę už 1,0 etatą. 
8.6.  Muzikos mokytojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas, nesilakantis 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. 
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