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MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Meninio ugdymo mokytojas 

2.  Pareigybės lygis – A2 

3. Mokytojo veiklą koordinuoja ir prižiūri direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 Mokytojas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

 

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų) išsilavinimą su menine (muzika) specializacija. 

4.2. turėti muzikos mokytojo pedagogo kvalifikaciją; 

4.3. gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis 

programomis bei elektroniniu paštu arba būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus 

(programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus 

reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms; 

4.4. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai 

ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;   

4.5. privalumas – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių. 

4.6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso; 

4.7. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, lopšelio-darželio nuostatus, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės 

saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 

4.8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

4.9. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimą; 

4.10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(-si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(-si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį; 

4.11. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal lopšelio-darželio nustatytą tvarką; 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MENINIO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis meninio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Meninio ugdymo mokytojas organizuoja ir veda muzikinę veiklą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams  du kartus per savaitę pagal parengtą organizuotų veiklų 

tvarkaraštį; 

5.2. planuoja muzikinę veiklą, derina ją su grupės ilgalaikiu veiklos planu ir 

trumpalaikiu grupės planu; 

5.3. integruoja muzikinį ugdymą į ugdymo procesą, taiko tradicines ir naujausias 

muzikinio ugdymo metodikas, derina jas su programų reikalavimais; 

5.4. sistemingai vertina, fiksuoja mokinių daromą pažangą, apie  pasiekimus informuoja 

tėvus (globėjus) bei fiksuoja elektroniniame dienyne; 

5.5. 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; 

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

ugdymo priemones; 

5.7. ruošia vaikus ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, šventėse, koncertuose įstaigoje, 

mieste, respublikoje; 

5.8. pasirenka pedagoginės veiklos metodus ir formas, domisi informacija apie valstybės 

ir regiono švietimo naujoves; 

5.9. bendradarbiauja su  mokytojais, lopšelio-darželio specialistais mokinių ugdymo 

klausimais; 

5.10. padeda grupių mokytojoms organizuoti  švenčių, šventinių rytmečių ir kitų 
renginių veiklas; 

5.11. bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus/rūpintojus) dalyvauti 

organizuojamose veiklose; 

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka tobulina kvalifikaciją; 

5.13. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose lopšelio-darželio renginiuose, projektuose ir 

kitose veiklose; 

5.14. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse ir komisijose, lopšelio-

darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime, veiklos vertinime ir kt.; 

5.15. laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus lopšelio-darželio vadovų 

pavedimus ir lopšelio-darželio tarybos nutarimu;  

5.16. informuoja lopšelio-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar 

sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

5.17. mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei mokinių 

saugumą ugdymo(-si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų. 
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____________________________ 
                    (vardas, pavardė) 

_____________ 
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            (data) 

  

 


