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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „DOBILAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖ 

 

           1. Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas yra specialistas. 

           2. Pareigybės lygis – A2. 

           3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas yra  tiesiogiai pavaldus   lopšelio-darželio „Dobilas“ 

(toliau – darželis) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

  

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  

EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

 

4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciniai reikalavimai: 

4.1. ikimokyklinio ugdymo mokytojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  

vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo 

ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, taip pat turėti pedagogo 

kvalifikaciją; 

4.2. privalo gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. 

nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 

reikalavimus;  

4.3. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

4.4. mokėti bent vieną iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų); 

4.5. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, 

sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

 

 

   III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  vykdo šias funkcijas: 

5.1. funkcijos, skirtos atitinkamai programai ar programoms įgyvendinti: 

5.1.1. ugdo vaikus nuo dviejų iki penkerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 

Pedagogas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, 

reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos 

normomis ir taisyklėmis, bendrosios ir pedagoginės etikos normomis, darželio nuostatais, darbo 

tvarkos taisyklėmis, darželio veiklos dokumentais bei šiuo pareigybės aprašymu; 

5.1.2. planuoja grupės ugdomąją veiklą; 

5.1.3. organizuoja  ir vykdo ugdomąjį procesą pagal darželio ikimokyklinio ugdymo 

programą, atsižvelgiant į vaikų amžių; 

5.1.4. kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones pagal vaikų amžių, atsižvelgia į 

individualius vaikų ugdymosi poreikius; 

5.1.5. teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones; 



5.1.6.  sistemingai fiksuoja vaikų pasiekimus ir informuoja tėvus (globėjus); 

5.1.7. organizuoja ir veda tėvų susirinkimus, bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus 

(globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško 

ugdymo(-si) galimybes;  

5.1.8. priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais  

suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;  

5.1.9. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, žaidimų aikštelėse ir kitose darželio erdvėse; 

5.1.10. laiku pildo ir tvarko grupės ir savo pedagoginės veiklos dokumentus, vykdo tikslią 

lankomumo apskaitą, pildo kitą su ugdymo procesu ir rezultatais susijusią dokumentaciją; 

5.1.11. užtikrina vaikų duomenų apsaugą; 

5.2. funkcijos, skirtos pasirengti įgyvendinti programas: 

5.2.1. bendradarbiauja su kolegomis, dalinasi gerąja patirtimi, stebi, analizuoja ir vertina 

savo ir kolegų pedagoginę veiklą, teikia pasiūlymus; 

5.2.2. nuolatos tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos nustatyta tvarka; 

5.2.3. bendradarbiauja su kitais grupėje ir/ar įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio 

ugdymo pedagogais, pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos specialistu) vaikų ugdymo 

klausimais;  

5.2.4. informuoja įstaigos administraciją, Vaiko gerovės komisiją apie vaiko turimas 

socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

5.3. funkcijos, susijusios su veikla įstaigos bendruomenei: 

5.3.1. dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: renginiuose, projektuose, posėdžiuose, 

pasitarimuose, darbo grupėse, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, veiklos ir 

strateginio plano rengime, veiklos įsivertinime ir kt.; 

5.3.2. esant būtinybei, talkina kolegoms ugdomajame procese, šventėse, ekskursijose ir kt.; 

5.3.3. dalyvauja darželio organizuojamose talkose, kartu su vaikais prižiūri edukacines 

zonas ir kitas erdves darželio teritorijoje (daržą); 

5.3.4. esant  reikalui, ikimokyklinio ugdymo mokytojas gali atlikti darbą, nesusijusį su jo 

tiesioginėmis pareigomis (pvz. vasaros atostogų metu), kai nereikia atlikti tiesioginio darbo, 

neviršijant darbo sutartyje numatytos darbo laiko normos. 

__________________________ 

 

 


