
 PATVIRTINTA 
 Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“        

direktoriaus 2018 m. spalio 31 d.  

 įsakymu Nr. V-137 
 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Pareigybės lygis – A2. 

2. Pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų meninį (muzikinį) ugdymą. 

3. Meninio ugdymo mokytojas pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų 

išsilavinimą ir įgijus muzikos mokytojo kvalifikaciją; 

4.2. būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų;  

4.3. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta 

tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;  

4.4. turėti gerus grojimo pianinu įgūdžius;  

4.5. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;  

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai 

ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

5.  Meninio ugdymo mokytojas privalo vadovautis: 

5.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;  

5.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  

5.5. lopšelio-darželio  nuostatais; 

5.6. darbo tvarkos taisyklėmis; 

5.7. darbo sutartimi; 

5.8. šiuo pareigybės aprašymu; 

5.9. kitais lopšelio-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, darbo grafikais, taisyklėmis ir kt.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

6.1. organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą, vadovaujantis lopšelio-darželio 

Ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.; 

6.2. planuoja muzikinę veiklą, derina su grupės metų veiklos planu ir savaitės planu;  

6.3. ugdo ir/ar dalyvauja vaikų ugdymo (si) procese, integruoja muzikinį ugdymą į ugdymo 

procesą, taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, derina jas su programų 

reikalavimais;  

6.4. dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;  



6.5. sudaro individualias muzikinio lavinimo programas muzikai gabiems vaikams,  

muzikinio ugdymo metodus ir priemones pritaiko specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams;  

6.6. kuria ugdomąją aplinką, parenka vaiko amžių ir galimybes atitinkančias muzikinio 

ugdymo priemones;  

6.7. bendradarbiauja su lopšelio-darželio pedagogais, vadovais, rengia ir analizuoja 

kūrybinius projektus;  

6.8. padeda auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams sudaryti pramogų, švenčių, 

šventinių rytmečių ir kitų renginių scenarijus.  

6.9. sistemingai vertina, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja 

tėvus (globėjus);  

6.10. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-

darželyje dirbančius specialistus, vaikų ugdymo klausimais;  

6.11. ruošia vaikus  dalyvauti įvairiuose konkursuose, šventėse, koncertuose įstaigoje, 

mieste, respublikoje;  

6.12. informuoja lopšelio-darželio administraciją apie vaiko socialines ar sveikatos 

problemas; 

6.13. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;  

6.14. puoselėja lopšelio-darželio aplinką, rūpinasi lopšelio-darželio įvaizdžio formavimu ir 

kultūros puoselėjimu;  

6.15. rūpinasi lopšelyje-darželyje vykstančių šventinių renginių organizavimu, telkia 

kolektyvą bendriems renginiams; 

6.16. tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus;  

6.17. vykdo lopšelio-darželio direktoriaus teisėtus vienkartinio pobūdžio pavedimus.  

 

IV. SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7. Meninio ugdymo mokytojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

7.1. įsikiša nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

7.2. primena ugdytiniui/pedagogui ar bendruomenės nariui, kuris tyčiojasi, smurtauja 

lopšelio-darželio nuostatas ir elgesio taisykles;  

7.3. raštu informuoja apie įvykusias ar įtariamas patyčias, smurtą; 

7.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

8. Meninio ugdymo mokytojas atsako už: 

8.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų 

įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, įstaigos nuostatų, įstaigos darbo 

tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;  

8.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;  

8.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

8.4  už tikslų ir teisingą dokumentų rengimą bei išsaugojimą, asmeniškai rengiamų 

dokumentų atitikimą raštvedybos reikalavimams;  



8.5. už „Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos“ nuostatų 

laikymosi; 

8.6. už ugdymo priemonių, inventoriaus tinkamą naudojimą.  

8.7. už įstaigos darbo tvarkos, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos 

reikalavimų vykdymą.  

9. Meninio ugdymo mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

10 Meninio ugdymo mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų. 

 

____________________________ 

SUSIPAŽINAU 

 

Data ______________ 

 

_____________________                        _________________________ 

(parašas)                (vardas, pavardė) 
 


