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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
  

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka” priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybė 
priskiriama pedagoginiams darbuotojams, kuriems būtinas ne žemesnis kaip aukštasis arba 
aukštesnysis išsilavinimas. 

2. Pareigybės lygis: priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės lygis nenustatomas 
3. Pareigybės paskirtis: ugdyti vaikus atsižvelgiant į lopšelio-darželio steigėjo patvirtintą 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo programą. 
4. Priešmokyklinio 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.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas – asmuo, priešmokyklinėje grupėje ugdantis vaikus nuo 

5/6 metų. 
5.2.  Priešmokyklinės grupės mokytojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, būti 

įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir  
papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir 
mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. 

5.3.  Kitų kvalifikacijų pedagogai, dirbantys ir ketinantys toliau dirbti toliau dirbti 
priešmokyklinėje grupėje, privalo įgyti reikalingą kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti 
priešmokyklinio ugdymo pedagogu. 

5.4.   Priešmokyklinio ugdymo mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 
ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio 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.   Visuminis ugdymas – organizuodamas veiklą, mokytojas paiso vaiko raidos ir vaikų kultūros 
dėsningumų, siekia jo vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų plėtotės, vaiko vidinio ir 
išorinio pasaulio dermės. 

6.2.  Individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, geriausiai 
susiformavusiais jo gebėjimais, sudarant sąlygas tobulinti mažiau išugdytas vaiko raidos sritis. 

6.3. Nuoseklumas – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis ikimokyklinis 
ugdymas. 



6.4. Ugdymo šeimoje ir institucijoje sąveika – derinami šeimos ir institucijos interesai ir lūkesčiai, 
požiūris į vaiko ugdymą (si), šeima įtraukiama į ugdymo procesą, rūpinamasi šeimos švietimu. 

6.5.  Sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo 
mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus. 

6.6. Daryti išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti 
individualių ugdymo (si) programų rengimą, dalyvauti jas rengiant. 

6.7.  Organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į vaiko individualius ugdymo (si) poreikius, 
priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius standartus. 

6.8.  Kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo (si) 
aplinką. 

6.9.  Supažindinti šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti tėvus apie 
vaiko daromą vystymosi pažangą. 

6.10.  Skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpintis tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikti 
jiems informaciją, konsultuoti. 

6.11.  Parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius ugdymo (si) poreikius; 
6.12.  Taikyti specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu 

juos tėvai ketina leisti į mokyklą negimtąją kalba. 
6.13.  Bendradarbiauti su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais pedagogais, socialiniais 

pedagogais, darželio auklėtojomis, būsimąja mokytoja ir kt. 
6.14.  Bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinėmis 

rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt. 
6.15.  Prisidėti prie bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo. 
6.16.  Tobulinti savo kvalifikaciją. 
6.17.  Priešmokyklinio 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. 
 

IV. SKYRIUS 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KOKYTOJO TEISĖS 

 
7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas turi teisę: 

7.1.  Kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas. 
7.2.  Gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, pradinių klasių mokytojų ir kitų mokytojų, administracijos, Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Pedagoginio psichologinio centro ir kt. 

7.3.  Pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus su priešmokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų atstovus; 

7.4.  Tobulinti kvalifikaciją. 
7.5.  Teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo. 
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