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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ (toliau – įstaiga) Meninio ugdymo mokytojas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Biudžetinė švietimo įstaiga priskirta III grupei, Meninio 

ugdymo mokytojo pareigybė priskiriama specialistų grupei, kurioms būtinas ne žemesnis kaip 

aukštasis išsilavinimas. 

2. Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama A lygiui, būtinas ne žemesnis kaip aukštasis 

išsilavinimas. 

3. Pareigybės paskirtis – reikalinga meninės ir muzikinės veiklos organizavimui įstaigoje. 

4. Pareigybės pavaldumas – Meninio ugdymo mokytojas tiesiogiai pavaldus įstaigos 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir atskaitingas įstaigos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Meninio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją; 

5.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 

5.2.1. turėti ne mažesnį, kaip 3 metų darbo stažą, pageidautina ikimokyklinėje įstaigoje; 

5.2.2. gebėti groti mažiausiai dviem muzikos instrumentais; 

5.2.3. išmanyti priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, 

Bendruosius ugdymo, mokymo planus; 

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

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

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

reikalavimus; 

5.2.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

5.3. dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, programomis, rekomendacijomis ir kitais 

dokumentais bei šiuo pareigybės aprašu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Meninio ugdymo mokytojas atlieka šias funkcijas: 

6.1. planuoja muzikinę veiklą, atsižvelgdamas į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir 

amžių, įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos tikslus; 

6.2. kuria saugią, estetišką, funkcionalią dinamišką, psichologiškai ir fiziškai sveiką ir saugią 

ugdomąją aplinką, parenka priemones, atitinkančias vaikų amžių ir poreikius; 
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6.3. taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas; 

6.4. vadovauja šventinių renginių organizavimui įstaigoje ir už jos ribų, atstovauja ir 

reprezentuoja įstaigą su meniniais ugdytinių pasirodymais konkursuose, projektuose, koncertuose; 

6.5. pildo elektroninį dienyną, planuoja muzikinę veiklą, sistemingai stebi ir vertina vaiko 

muzikinius gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaikų daromą pažangą (el. dienyne, kita pasirinkta 

forma) informuoja pedagogus; 

6.6. užtikrina vaikų duomenų saugumą ir konfidencialumą, neviešina ir neskleidžia 

informacijos tretiesiems asmenims; 

6.7. tikslingai išnaudoją laiką skirtą metodinei veiklai (planų regimas, pasiruošimas veiklai, 

projektų rengimas, ugdytinių parengimas šventėms, koncertams, savišvieta, muzikinių priemonių 

gamyba) įstaigoje ir esant reikalui už įstaigos ribų; 

6.8. informuoja įstaigos administraciją apie nelaimingą atsitikimą, pastebėtą ar įtariamą vaiko 

teisių pažeidimą; 

6.9. vykdo kitus įstaigos direktoriaus pavedimus susijusius su meninio ugdymo mokytojo 

pareigomis ir atlieka kitus teisėtus darbus, kuriuos įsakymu paskiria įstaigos direktorius. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

7. Meninio ugdymo mokytojas atsako: 

7.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos 

sprendimų, kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių ikimokyklinį ugdymą, įstaigos 

direktoriaus įsakymų vykdymą; 

7.2. už darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos 

instrukcijų ir pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

7.3. už turimos informacijos apie ugdytinius konfidencialumą; 

7.4. už tikslų ir teisingą veiklos dokumentų pildymą, pateikimą bei išsaugojimą; 

7.5. už savo darbo kokybę ir vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu (nepalikti 

vaikų be priežiūros, priimti vaikus į salę ir išleisti iš jos tik su grupės auklėtoju, saugiai naudotis 

elektros prietaisais); 

7.6. už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Meninio ugdymo mokytojas turi teisę: 

8.1. reikalauti darbo priemonių, reikalingų savo funkcijų kokybiškam vykdymui; 

8.2. turėti darbo rūbus, saugias darbo ir asmens higienos sąlygas; 

8.3. kelti savo kvalifikaciją ir gauti už tą laiką atlyginimą kaip numatyta LR darbo kodekse; 

8.4. gauti pareiginę algą, įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus darbo užmokesčio 

priedus, priemokas; 

8.5. atostogauti pagal nustatytą atostogų grafiką; 

8.6. gauti teisės aktuose nustatytas socialines ir kitas garantijas; 

8.7. raštu ir žodžiu kreiptis į administracijos atstovus įvairiais asmeninio pobūdžio klausimais, 

išsakyti savo nuomonę ar pasiūlymus darbo klausimais. 

 

PASTABA. Šios pavaduotojo funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ar 

esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos Įstaigos direktoriaus iniciatyva. 

__________________________________ 


