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                                                                                                  direktoriaus 2022 m. kovo 25 d.            
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PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

(IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS) 

KODAS: 2355 01 

 

I  SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo mokytojas.  

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas (toliau vadinama Aprašymas) reglamentuoja 

meninio ugdymo mokytojo, vykdančio Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ (toliau - Lopšelyje-

darželyje) vaikų muzikinį ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

profesinę veiklą. 

2. Pareigybės lygis:  A2. 

3. Pareigybės paskirtis: vaikų muzikinio ugdymo organizavimas, atsižvelgiant į Lopšelio-

darželio ikimokyklinio ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą. 

4.  Meninio ugdymo mokytoją į darbą priima ir iš jo atleidžia Lopšelio-darželio direktorius 

įstatymų numatyta tvarka. Meninio ugdymo mokytojas priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis). 

5. Meninio ugdymo mokytojas pavaldus Lopšelio-darželio direktoriui. Meninio ugdymo 

mokytojo veiklą koordinuoja ir prižiūri Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MENINIO UGDYMO 

MOKYTOJUI 

 

 6. Meninio ugdymo mokytojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

6.1. turėti išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus; 

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

išsilavinimą ir įgijus muzikos mokytojo kvalifikaciją; 

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

priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų; 

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

ir turėti tai patvirtinančius dokumentus; 

6.5. turėti gerus grojimo pianinu įgūdžius; 

6.6. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

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

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

6.8. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.  

7. Meninio ugdymo mokytojas privalo vadovautis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir 

kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, 

reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bendrosios ir pedagoginės etikos 
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normomis, Lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Lopšelio-darželio veiklos 

dokumentais bei šiuo meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Meninio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą, vadovaujantis lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės taku“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa;                                                 

planuoja muzikinę veiklą, derina ją su grupės savaitės planu; 

8.2. 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; 

8.3. prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas; sudaro 

individualias muzikinio lavinimo programas muzikai gabiems vaikams; muzikinio ugdymo metodus 

ir priemones pritaiko specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; 

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

ugdymo priemones; 

8.5. bendradarbiauja su lopšelio-darželio „Liepaitė“ pedagogais, vadovais, rengia ir analizuoja 

kūrybinius projektus, kartu su ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojais sudaro pramogų, 

švenčių ir kitų renginių scenarijus; 

8.6. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja 

tėvus (globėjus); 

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

darželyje „Liepaitė“ dirbančius specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

klausimais; 

8.8.  ruošia vaikus ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, šventėse, koncertuose Lopšelyje-

darželyje, mieste, respublikoje; 

8.9. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose Lopšelio-darželio renginiuose, projektuose ir kitose 

veiklose;   

         8.10. rūpinasi lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vykstančių šventinių renginių organizavimu, salės 

puošimu, dalyvauja gaminant kostiumus ir kitus švenčių bei pramogų atributus; 

8.11. reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinė priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių, įsikiša įtarus 

ir/ar pastebėjus patyčias – nedelsiant nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

8.12. nuolat tobulina savo kvalifikaciją; 

8.13. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo(si) aplinką, sudaro kuo palankesnes sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus; 

8.14. vykdo metodinę veiklą; 

8.15. tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus; 

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

 

IV SKYRIUS 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Meninio ugdymo mokytojas atsako už: 

9.1. vaikų saugumą užsiėmimų metu; 

9.2. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

9.3. turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, asmens 

duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka; 
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9.4. Lopšelio-darželio darbo tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų 

vykdymą, pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi; 

9.5. emociškai saugios ugdymosi aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal 

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ nustatytą tvarką; 

9.6. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimų atlikimą. 

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

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Meninio ugdymo mokytojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas iš darbo. 

 

______________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku 

_________________________________ 

(parašas) 

_________________________________ 

(meninio ugdymo mokytojo vardas, pavardė) 

Data 

 

 


