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MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS
 APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ylakių vaikų lopšelio-darželio meninio ugdymo pedagogo pareigybės reglamentuo-
ja meninio ugdymo pedagogo, dirbančio lopšelyje – darželyje profesinę veiklą. Tai asmuo, dirbantis
ikimokyklinėje įstaigoje, ir atliekantis vaikų muzikinį auklėjimą pagal pasirinktą įstaigos ugdymo
programą.

2. Pareigybės lygis - A.
3.  Meninio  ugdymo  mokytojas  tiesiogiai pavaldus direktoriaus  pavaduotojui  ugdy-

mui  ir įstaigos vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.Meninio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus ir būti baigęs vieną 

iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų; 
4.2. turėti muzikos mokytojo kvalifikaciją;
4.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.4. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietu-

vių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
4.5. privalo išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymosi formas,

metodus ir priemones ir jų taikymą praktikoje

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Organizuoti ir vykdyti vaikų muzikinį ugdymą įstaigoje.
6. Užtikrinti ugdytinių saugumą, kokybišką muzikinį ugdymą, organizuoti pedagoginį

procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus, išsila-
vinimo standartus.

7.  Padėti  vaikams tenkinti  jų saviraiškos ir  saviugdos poreikius,  plėtoti  kūrybinius,
kultūrinius interesus, daro poveikį socialinei kultūrinei lopšelio-darželio aplinkai, teikti vaikams, tė-
vams (globėjams) pedagoginę pagalbą.

8.  Laikytis  teisės  norminių  aktų,  patvirtintų  pedagogų  etikos  normų,  darbo  tvarką
nustatančių dokumentų. 

9. Nešališkai vertinti ugdytinių ugdymosi pasiekimus.
10. Fiksuoti muzikinio ugdymo procesą žurnale. 
11. Rengti individualias programas, planuoti darbą elektroniniame dienyne.
12. Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus. 
13. Muzikos užsiėmimuose siekti kuo glaudesnės sąveikos su kitomis ugdymo sriti-

mis. 
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14. Lavinti visų vaikų muzikinius gabumus, atsižvelgiant į jų galimybes paruošti juos
konkursams.

15. Organizuoti ir pravesti muzikos užsiėmimus, pramogas, šventes, vakarones.
16. Telkti kolektyvą bendriems renginiams ir pagal galimybes dalyvauti miesto, rajo-

no, respublikos renginiuose.
17. Taikyti informacines technologijas, valstybės ir regiono švietimo naujoves ugdy-

mo procese.
18. Dalyvauti lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos ir ikimokyklinio ug-

dymo programų rengime.
19. Vykdyti kitus su įstaigos uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobū-

džio įstaigos vadovo pavedimus.
 20. Negalint atvykti į darbą, iš anksto įspėti apie tai įstaigos vadovą.
 21. Darbuotojo darbo vieta yra ten, kur atlieka darbo funkcijas

IV. SKYRIUS
                   ATSAKOMYBĖ

22. Meninio ugdymo mokytojas atsako:
22.1. už įstaigos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų

pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą;
22.2. už kokybišką muzikinį ugdymą, tradicijų ir kultūros vertybių puoselėjimą;
22.3.  už  konfidencialumo  principo  laikymąsi,  neviešinti  informacijos  susijusios  su

asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;
22.4. už vaikų saugumą užsiėmimų metu bei įstaigos organizuojamų renginių metu;
22.5. už tvarkingą darbo vietos palikimą.
22.6.  už  konfidencialumo  principo  laikymąsi,  neviešinti  informacijos  susijusios  su

asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas.
23. Už pareigų nevykdymą, netinkamą jų vykdymą ar neetišką elgesį atsako Lietuvos

respublikos įstatymų numatyta tvarka.

                                                                V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokytojas supažindinamas su patvirtintu pareigybės aprašymu, jo pakeitimais ir
papildymais pasirašytinai. 

25. Pareigybės aprašymą, jo papildymus ir pakeitimus tvirtina įstaigos direktorius.

              Susipažinau ir sutinku:

………………………...........................
  (parašas)

………………………...........................
                        (vardas, pavardė)

…………………...…...........................
                                  (data)
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