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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 
MENINIO UGDYMO 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. Meninio ugdymo mokytojo pareigybės lygis nenustatomas. 
3. Pareigybės paskirtis:  formuoti vaikų meninio ugdymo pradmenis. 
4. Pareigybės pavaldumas: meninio ugdymo 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.  Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojo, profesinę veiklą. 
5.2.  Meninio ugdymo mokytojas, asmuo ugdantis vaikus nuo vienerių iki penkerių- šešerių metų 

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 
5.3.  Meninio ugdymo mokytojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.    
5.4.  Meninio ugdymo mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerijos teises aktais reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 

5.5.  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.  Meninio ugdymo mokytojui taikomi šie ugdymo principai: 
6.2.  Visuminis ugdymas - atsižvelgiama i vaiko raidos, vaiko kultūros dėsningumus ir siekiama 

visą vaiko galią plėtotes, tikslingai ugdomos vaiko vertybines nuostatos, jausmai, mastymas ir 
elgsena. 

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

6.4.  Tęstinumas - tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas derinami šeimos ir įstaigos 
interesai, lūkesčiai  dėl vaiko pasiekimų ugdymo (si). 

 
IV. SKYRIUS 

 MENINIO UGDYMO MOKYTOJO TEISĖS 
 

7. Meninio ugdymo mokytojas turi teisę: 



7.1.  Pasirinkti pedagogines veiklos metodus ir formas. 
7.2.  Gauti informaciją apie valstybės ir regiono Švietimo naujoves. 
7.3.  Gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš įstaigos mokytojų (ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų, specialistų, logopedų  ir administracijos.  
7.4.  Teikti siūlymus administracijai dėl meninio ugdymo proceso veiklos tobulinimo. 
7.5.  Dalyvauti įstaigos savivaldoje. 
7.6.  Teises aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis. 
7.7.  Dalintis gerąja darbo patirtimi, analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo  

rezultatus su kitų įstaigų pedagogais. 
7.8.  Teikti pasiūlymus dėl vaikų ugdymo programų sudarymo, jų tobulinimo, derinti  su savo 

parengta programa (moduliu), tinkamai planuoti darbą. 
7.9.  Dalyvauti metodinių ratelių, kūrybinių grupių, visuomeninių organizacijų veikloje, įstaigos 

savivaldoje. 
7.10.  Turėti darbo saugos ir higienos normas atitinkančias darbo s4lygas 
7.11.  Į atostogas, darbo užmokesti ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas 

garantijas. 
V. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 
  

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
8.1.  Užtikrinti savo darbo kokybę. 
8.2.  Organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą, atsižvelgti i individualius vaikų ugdymosi 

poreikius ir amžių įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis ikimokyklinio  
ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis.  

8.3.  Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 
užsiėmimų metu, kitose įstaigos erdvėse, renginių, išvykų, ekskursijų metu ir kt. 

8.4.  Derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą  ir globą. 
8.5.  Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti bendroje veikloje, derinti 

šeimos ir įstaigos interesus. 
8.6.  Bendradarbiauti su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais. 
8.7.  Meninio ugdymo 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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