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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“ 

MENINIO  UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
         I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
            1. Meninio ugdymo mokytojas - (kodas pagal klasifikatorių 235401) –  pareigybė priskirta III 

grupei. 

 2. Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama A-B lygiui. Pareigų pavadinimas pagal 

klasifikatorių – Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas}. 

            3. Pareigybės paskirtis –  muzikinei vaikų veiklai organizuoti. 

 4. Pareigybės pavaldumas – neformaliojo ygdymo mokytojas pavaldus lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
            5. Meninio ugdymo mokytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

        

 

II SKYRIUS  

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

               6. Meninio ugdymo mokytojas privalo būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštajį neuniversitetinį 

išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir turėti diplomą, kuriame įrašyta, kad yra įgijęs muzikos mokytojo 

kvalifikaciją. 

   6.1. meninio ugdymo mokytojas priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis) į pareigas 

skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka; 

   6.2. meninio ugdymo mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą bei šiuo aprašymu; 

          6.3. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti demokratiškų 

komunikacinių, organizacinių gebėjimų; 

   6.4. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos susijusios su asmens 

duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas; 

   6.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

   6.6. gerai mokėti lietuvių kalbą; 

   6.7. žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ 

veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

        7. Organizuoti ir vykdyti muzikinę veiklą: 

        7.1. sukurti tokią emocinę atmosferą, kur kiekvienas vaikas jaustųsi pakankamai gabus muzikai, 

šokiui, mylimas ir reikalingas; 

        7.2. nusiteikti geranoriškai visų vaikų atžvilgiu, toleruoti jų įgimtus muzikinius gabumus; 

        7.3. kaupti didaktines, vaizdines ugdymo priemones, skatinančias aktyvią muzikinę veiklą; 

        7.4. numatyti įvairias muzikinės veiklos rūšis: muzikos klausimas, muzikos atlikimas, muzikos 

kūryba, muzikiniai žaidimai ir šokiai; 



        7.5. parinkti įvairių epochų, žanrų, atlikimo rūšių muzikos repertuarą, tinkantį visų amžiaus 

grupių vaikų muzikinei veiklai; 

        7.6. muzikinę vaikų veiklą skatinti įvairiomis formomis: muzikos valandėlėmis, savarankišku 

muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muzikos  pritaikymu įvairioje kitoje veikloje; 

        7.7. inicijuoti ir dalyvauti bendruose lopšelio-darželio renginiuose, projektuose ir kitoje veikloje; 

        7.8. labai gabiems muzikai vaikams skirti papildomą laiką individualiam bei grupiniam darbui; 

        7.9. teikti informaciją, konsultuoti tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-darželyje dirbančius 

specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo klausimais; 

          8. Meninio ugdymo mokytojas turi teisę: 

        8.1. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 

   8.2. pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas; 

   8.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš lopšelio-darželio administracijos,  

logopedo  ir kitų pedagogų,  sveikatos priežiūros specialisto; 

   8.4. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

   8.5. teikti siūlymus administracijai dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo; 

   8.6. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas neformaliojo ugdymo mokytojams teisės aktų nustatytas 

garantijas; 

        8.7. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ  

 

         9. Meninio ugdymo  mokytojas atsako už: 

      9.1.ugdytinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius; 

      9.2.metodinį darbą,  kvalifikacijos kėlimą, atestaciją; 

      9.3. ugdytinių sveikatą, gyvybę ugdomųjų veiklų ir kitų renginių metu;  

      9.4.  savalaikės informacijos  apie ugdytinių pasiekimus pateikimą; 

      9.5. darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

      9.6.  pateiktos informacijos administracijai, kitoms lopšelio - darželio savivaldos institucijoms 

tikslumą ir teisingumą; 

      9.7.  patikėtų ugdymo(si) priemonių,  metodinės medžiagos, muzikinės ir techninės įrangos, kitų 

materialinių vertybių saugumą ir priežiūrą; 

       10. Meninio ugdymo mokytojui darbo užmokestis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. 

       11. Už pareigų nevykdymą, netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatyta tvarka. 

 

______________________ 
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