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NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 
 

1. Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų 
grupei. 

2. Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama A2 lygiui, būtinas ne žemesnis kaip 
aukštesnysis išsilavinimas. 

3. Pareigybės pavaldumas – neformaliojo švietimo mokytojas pavaldus lopšelio-
darželio direktoriui. 

4. Neformaliojo švietimo mokytojo darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą 
tarifikaciją. 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 
DARBUOTOJUI 

 
5. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę 

kvalifikaciją. 
6. Neformaliojo švietimo mokytojas turi išmanyti ir žinoti: 

6.1. išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais; 
6.2. neformaliojo švietimo mokytojas – asmuo ugdantis vaikus nuo dvejų iki šešerių 

metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą; 
6.3. darbuotojų ir vaikų duomenų apsaugos taisykles. 
6.4. vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės 

aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą; 
6.5. neformaliojo švietimo mokytojas vadovaujasi šiais principais: 
6.5.1.  humaniškumo principu – gerbti vaiką kaip asmenybę, užtikrinti jo teisę 

gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį; 
6.5.2. partnerystės su šeima principu – pozityvi pedagogo, vaiko ir šeimos sąveika. 

Šeima yra aktyvus ugdymosi proceso dalyvis, partneris; 
6.5.3. tęstinumo principu – šiuolaikinių ugdymo sąlygų plėtojimas. Ugdymą  būtina 

sieti su ugdymo filosofija ir šiuolaikinėmis ugdymo teorijomis, bei visuomenės individualybių 
bendrija. Vengti pedagoginio autoritariškumo, neslopinti vaiko individualumo; 

6.5.4. individualizavimo principu – vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualias 
savybes, patirtį, poreikius, ugdymosi šeimoje tradicijas. Stebima ir fiksuojama vaiko daroma 
pažanga, numatoma tolimesnė ugdymo (si) pažanga; 

6.5.5. demokratiškumo principas primena, kad vaikystė netaisoma. Pedagogas 
turėtų atsisakyti nuolatinių pamokslavimų, juos keisti dialogu, pavyzdžiu. Vaiko elgesį pripažinti 
kaip savaiminę vertybę; 



6.5.6. integralumo principas padeda suvokti grožį kaip vertybę. Ugdyti teigiamą 
požiūrį į meno, gamtos ir žmogaus vertybes. Socialinį jautrumą ugdyti per supančią aplinką ir 
kultūros paveldą. Vaiko empatiją (susitapatinimą) sieti su supančia aplinka ir ją tausoti; 

6.5.7. dermė – derinama šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dės vaikų pasiekimų 
ir pažangos, ugdymo (si) metodų ir būdų, rūpinamasi šeimos švietimu. 

7. Neformaliojo švietimo mokytojas turi žinoti: 
7.1.  įstaigos Darbo tvarkos taisykles, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

taisyklių reikalavimus ir darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros 
taisykles; 

7.2.  išmanyti dokumentus, reglamentuojančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymą; 

7.3.  išmanyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas; 
7.4.  gebėti bendrauti su vaikais, bendradarbiauti su pedagogais, vaikų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) bei šeimos nariais ugdymo organizavimo klausimais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Neformaliojo švietimo mokytojas atlieka šias funkcijas: 
8.1.  dirba pagal suderintą ir direktoriaus patvirtintą grafiką; 
8.2.   organizuoja ir vykdo grupinius ir individualius neformaliojo ugdymo veiklos 

užsiėmimus lopšelio ir darželio vaikų grupėms; 
8.3.  pritaiko ugdymo turinį ir mokymo priemones; 
8.4.  padeda ugdytiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoja 

vertybines nuostatas; 
8.5.  bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), informuoja apie ugdymosi 

poreikius ir pasiekimus; 
8.6.  rengia, kaupia ir sistemina ugdymo priemones, skirtas vaikų lavinimui; 
8.7.  planuoja ugdomąją veiklą, kuri padėtų tenkinti pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius 
8.8.  kuria ugdomąją aplinką, parenka tinkamas ugdymo priemones; 
8.9.  ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo (si) procese; 
8.10.  teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus 

įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 
8.11.  inicijuoja ir dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose 

veiklose; 
9.  Neformaliojo švietimo ugdymo mokytojas privalo; 

9.1  užtikrinti savo darbo kokybę; 
9.2.  organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą, atsižvelgti į vaikų individualius 

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 

9.3.  saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį 
saugumą visose įstaigos erdvėse ir už jos ribų savo darbo metu; 

9.4.  derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 
9.5.  bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti veikloje, derinti 

šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiškumo ugdymo (si) galimybes; 



9.6.  bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų 
ugdymo klausimais; 

9.7.  sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (si) 
poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 

9.8.  informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 
problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

9.9.  dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos 
ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.; 

9.10.  laikytis įstaigos Darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją; 
9.11.  nuolat tobulinti savo kvalifikaciją; 
9.12.  vykdo kitus įstaigos direktoriaus pavedimus susijusius su neformaliojo 

švietimo pareigomis ir atlieka kitus teisėtus darbus, kuriuos įsakymu paskira įstaigos direktorius. 
 

 
IV. ATSAKOMYBĖ 

 
10.  Neformaliojo švietimo mokytojas atsako 

10.1  už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės 
tarybos sprendimų, kitų teisės aktų norminių dokumentų, reglamentuojančių ikimokyklinį ugdymą, 
įstaigos direktoriaus įsakymų vykdymą: 

10.2. už darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės 
saugos instrukcijų ir pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

10.3. už turimos informacijos apie ugdytinius konfidencialumą; 
10.4. už tikslų ir teisingą veiklos dokumentų pildymą, pateikimą bei išsaugojimą; 
10.5. už savo darbo kokybę ir vaikų saugumą, sveiktą ir gyvybę savo darbo metu 

(nepalikti vaikų be priežiūros, priimti vaikus į užsiėmimų vietą ir išleisti tik su auklėtoja, saugiai 
jungti elektros prietaisus); 

10.6. už ugdymo procesą reglamentuojančių norminių dokumentų vykdymą, 
ugdymo programų kokybišką įgyvendinimą; 

10.7. už ugdymo priemonių, inventoriaus saugumą, atitikimą sanitariniams-
higienos reikalavimams ir naudojimą pagal paskirtį, ugdymo priemonių tinkamą naudojimą. 

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


