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KAISIADoRTU R. ZtrZttanru MoKyKLos-DARZELIo,,vArKysrES DvARAS6(
IKIMOKYI(LINIO UGDYMO MENINIO UGDYMO MOKYTO.IO

PAREIGYBES APRASYUAS

I. PAREIGYBE

1 . Kai5iado n''4 r. Liehmariq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras" (toliau - mokykla-
darZelis) ikimokyklinio ugdyrno meninio ugdymo rnolcytojo (toliau - meninio ugdymo mokytojo)
pareigybe yra priskiriama specialistq (kuriems bfrtinas ne Zernesnis kaip auk5tesnysis issilavinimas
ar specialusis vidurinis iSsilavinirnas, igytas iki 1995 metq) pareigybiq grupei.

2. Pareigybes lygis: meninio ugdymo mokytojas priikiriamas aiyglo pareigybems.
3.Meninio ugdymo mokytojo pareigybes paskirtis - asmuo, dirbantis pagal darbo sutarti

mokykloje-darZelyje ir atliekantis ikimokyklinio ir plie5mokyklinio amZiaus vaikq menini
(muzikini, teatrini, choreografini) ugdym4.

4. Meninio ugdymo mokytojo pareigybes kodas -235501.
5. Pareigybes pavaldumas - meninio ugdymo mokytojas yra pavaldus direktoriaus

pavaduotojui ugdymui.
6, Meninio ugdymo rnokytoj4 priirna i darb4 ir i5 jo atleidLia, skiiia darbo uZmokesti

mokyklos-dari.elio direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir rnokslo ministro nustatyta tvarka.

7' Meninio ugdymo mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 1Zin.,ZO0Z" Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Vaiko teisiq konvencija, mokyklos-darZelio
nuostatais, mokyklos-darZelio darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisyklernis, Siuo pareigybes
apla5ymu ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus
vaikq ugdyrn4 ir meninio ugdymo pedagogo darb4.

8. Meninio ugdymo mokytojo darbo laiko reZimas nustatomas mokyklos-darZelio
direktoriaus isakymu tvirtinamu darbo grafiku.

II. SPECIALUS KVALIFIKACINIAI REII(ALAvIMAI IR KoMPETENCIJoS
STas PAREIGAS EINANiIAM DARBUoToJUI

9. Meninio ugdymo mokytojas turi atitikti siuos reikalavimus:
9.1. privalo tureti auk5t4ji (auk5tesntii, igytq iki 2009 metq, ar specialqji vidurini, igyta iki

1995 metq) i5silavinim4 ir bflti igijgs rnuzikos, choreografijos mokytoJo kvaliikacij q.
9.2. privalo buti iSklausgs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus

mokytojarrs pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifita.ilos
tobulinimo kursq program?, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ii mokslo ministro 2OO7 m.
gruodZio 18 d' isakymu Nr. ISAK-2481 ,,Del Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursq programos paivirtinimo", per metus nuo darbo
pradZios, jeigu nera i5klausg ne maZesnes apimties (60 valandq arba2 studijq kreditq) kursq
anksdiau arba studijq rnetu (Sis reikalavimas netaikomas aukletojams, baigusiems specialiosios
pedagogikos ir (ar) psichologijos studijq pr.ogramas);

9.3. meninio ugdymo mokytojas privalo b[ti lgijgs kompetencijas, numatytas
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reikalavimuose Mokytojq kompiuterinio ra5tingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. isakymu Nr, ISAK-555 ,,Ddl
Reikalavimq mokytojq kompiuterinio rastingumo programoms patvirtinimo";

9.4. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos l{espublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimu Nr. i688, reikalavimus;

9.5. gebeti formuoti asmenybE, atskleisti bendruosius ir individualius muzikinius,
choreografinius gebejimus, paZinti skirtingo amZiaus ir ivairiq gebejimq vaikq meninius poreikius,
sudaryti s4lygas jq rai5kai;

9.6. savo darbe taikyti tradicines ir naujausias meninio ugdymo metodikas, meninds
veiklos formas ir budus, Zinoti ikiniokyklinio amZiaus vaikq tarpsniq psichologijos ir pedagogikos
ypatumus;

9.7. moketi savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti iSkilusias problemas
ir konfliktus, dirbti kornandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, tureti demokrati5kq,
komunikaciniq, organizacini,4 gebej imq;

9.8. Zinoti, i5many.ti ir gebeti savo darbe vadovautis mokyklos-darZelio veikl4
reglamentuoj andiais dokumentais ;

9.9. gebeti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 bei rengti ataskaitas ir i5vadas;
9.10. vykdyti meninio ugdymo mokytojo pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
10, UZtikrinti asmens duomenq apsaugq teises aktq nustatyta tvarka, laikytis konfidencialumo

principo, nevie5inti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais susipaZino
vykdydamas savo pareigas.

III. SIAS PARE,IGAS EINANdIO DARBUoToJo FUNKCIJOS

1 1. Meninio ugdymo mokytojo funkcijos:
1 1.1 . organizuoti ir vykdyti vaikq menini ugdym4, vadovaujantis Kai5iadoriq r. Ziehmarrq

mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras" Ikimokyklinio ugdymo programa ir Priesmokyklinio
ugdymo bendr4j a programa;

11.2. atsiLvelgiant i vaiko amZiaus tarpsniq individualius ypatumus, parengti ilgalaikius
teminius planus ir pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui iki kiekvienq rnetq rugpj[dio 27
dienos;

1 1.3. kurti ugdymui(si) palankq psichologini klimat4 ir ugdymo(si) aplink4;
1 1.4. taikyti ugdandi4, skatinandiq, psichofizines vaiko galias tausojandi4 vertinimo sistem4;
1 1.5. sistemingai luo5tis uZsiemimams, organizuoti ugdymo proces? orientuot4 i

individualius vaiko ugdymosi poreikius;
1 i.6. parinkti vaiko amZiq ir galimybes atitinkandias meninio ugdymo priemones;
1i,7. ruo5ti vaikus ir dalyvauti ivairiuose konkursuose, Sventdse, koncefiuose istaigoje,

rajone, respublikoje;
1 1.8. padeti vaikams tenkinti jq savirai5kos ir saviugdos poreikius, pletoti kDrybinius

interesus, formuoti meninio skonio pradmenis;
11.9. uZtikrinti ugdomtlvaikq saugum4, geros kokybes ugdym4,pagal vaikq gebejimus ir

galimybes individualizuoti ugdymo turini;
11.10. organizuoti ir pravesti muzikos, teatro, choreografijos uZsiernimus, pramogas, Sventes,

vakarones;
1 1,1 1. tvarkyti ir pildyti savo pedagoginio darbo veiklos dokumentus;
I1.12. tobulinti kvalifikacij4 ir nustatyta tvarka atestuotis;
1 1 . 13. atsakyti uZ sales tvark4, inventoriq, rflpintis sales estetiniu apipavidalinimu prieS/po

visas mokykloj e-darZelyj e organizuoj amas Sventes ;

11.14. dalyvauti mokyklos-darZelio direktoriaus sudarytq darbo grupiq, komisijq veikloje,
atliekant istaigos veiklos isivertinim4;
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1 1.15. telkti mokyklos-darzelio bendruomeng bendriems renginiams;
I 1.16. teikti informacij4, pagal kompetencij4 konsultuoti tevus (globejus, rlpintojus), kitus

mokykloje-darZelyje dirbandius specialistus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vai[q
meninio ugdymo klausimais;

ll.l7. inicijuoti, organizuotrirlar dalyvauti bendruose mokyklos-darZelio renginiuose,
projektuose ir kitose veiklose. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikq ugdymo(si)
programas.

IV. SIAS PAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo PAREIGoS

12. Darbuotojas, einantis meninio ugdymo mokytojo pareigas, privalo:
12,1. uZtikrinti savo darbo kokybg, analizuoti ir f sivertinti savo pedagoging veikl4

(savianalize);
12,2. planuoti savo veikl4 pagal fstaigos patvirtint4 tvark4 (metq programa, savaites planas);
12.3. organizuojant ir vykdant ugdomqji proces4 grupeje, atsiZvelgti iindividualius vaikq

ugdymosi poreikius tr amZh4, istaigos ikimokyklinio ugclymo programos tikslus, tevq (globejq,
rfipintojq) lukesdius, vadovautis Ikimokyklinio ugdymo istaigos higienos normomis ir taisyllemisi

12.4. kurti vaikus stimuliuojandi4, funkcionali4, dinarniSk4, psichologi5kai ir fizi5kai saugi4
ugdymo(-si) aplink4;

12.5. saugoti ir stiprinti vaikq sveikat4, garantuoti vaikq fizini ir psichologini saugum4
grupeje, saleje, kitose istaigos erdvese;

12.6. derinti tarpusavyje, kartu su grupiq aukletojomis, vaikq ugdym4;
12.7 . bendradarbiauti su kitais grupeje dirbandiais specialistais vaikq ugdymo klausimais;
12.8. sistemingai informuoti grupes aukletojas apie vaikq pasiekimus, ugdymo(-si)

poreikius ar i5kilusias ploblemas;
12.9. dalyvauti istaigos metodineje, pedagogineje veikloje: posedZiuose, pasitarimuose,

istaigos ikimokyklinio ugdymo programos turinio tobulinime, strateginio plano, metq veiklos
programos rengime, veiklos kokybes vertinirno vykdyme ir kt.;

12.10. tobulinti savo kvalifikacij4, vykdyti kvalifikacing kategorij4 atitinkandi4 metoding
veikl4 istaigoje, rajone, respublikoje;

12,11. kartu su kitais bendruomenes nariais puoseleti mokyklos-darZelio kultfirines
tradicijas, siekti kaitos;

12.l2.laikytis istaigos vidaus darbo tvarkos taisykliq, saugos ir sveikatos instrukcijq;
12.13. kruop5diai planuoti bei pasiruo5ti veiklai, papildomierns ugdytiniq renginiams,

veikl4 pradeti ir baigti nustatytu laiku; laiku pildyti bei parengti reikiam4 dokumentacij4;
12.14, nepavesti savo pareigq kitiems istaigos darbuotojams be fstaigos vadovo Zinios;
12.15. nuolat tobulinti savo kvalifikacij4 ir nustatyta tvarka atestuotis; bendradarbiauti su

kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iS kito;
t2.16, pildyti elektronini, kurti planus ir pan. ne ugdyrno proceso rnetu ir tiesiogiai dirbant

su vaikais;
13. Meninio ugdymo mokytojas uZ darbo drausmes paZeidimus, savo pareigq ir funkcijq

nevykdym4 ar netinkam4 jq vykdymq gali buti traukiamas drausminen atsakorry6., Li"turor t.irlt
aktq nustatyta tvarka.

V. VAIKU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

14. Meninio ugdymo rnokytojas, itargs ar pastebejEs Zodines, fizines, socialines patydias,
smufiq:

14' 1. nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
14.2, primena vaikui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi, mokyklos

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
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14.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 vaiko grupes/klases aukletoj4 apie

itariamas ar ivykusias patydias;

14,4. esant gresmeivaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant keipiasi i pagalb4 galindius

suteikti asmenis (tevus (globejus, riipintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar
institucij as (pv z. : policij 4, gr eitq q pagalbE fu kt. ).

15. Meninio ugdymo rnokytojas, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdvdje arba
gavgs apie jas prane5im4:

15.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyti;

15.2. ivertina gresmE vaikui ir esant poreikiui laeipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis
(ter.us (globejus r[pintojus) irlal mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij4);

15.3. pagal galimybes suren-ka informacij4 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq
skaidiq ir kitus galimai svarbius faktus;

15.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio vaiko grupes/klases aukletoj4 apie patydias
kibernetineje erdveje ir pateikia irodymus (i5saugot4 informacij4);

15.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje prane5ti Lietuvos Respublikos ry5iq
reguliavimo tarnybai pateikdamas prane5im4 interneto svetainej e adresu
rnvrv. dlau giskas i ntemetas. lt.

VI. SIAS PAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo TEISES

16, Meninio ugdymo mokytojas turi teisg:
16.1. gauti dokumentus ir informacij4, reikaling4 pagal kompetencij4 priskirtai veiklai

rykdyti;
l6.2.kryptingai pasirinkti pedagogines veiklos organizavimo b[dus ir formas, mokymo

metodus;
16.3. ne maLiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
16.4. b[ti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustaty.ta

fi,arka;
16.5. teises aktq nustatyta tvarka staZuotis kitose institucijose;
16.6. gauti informacing, konsultacinE ir kit4 pagalb4 i5 logopedo, ikimokyklinio ugdymo

aukletojq, prie5rnokyklinio ugdyrno pedagogo, pradiniq klasiq moky.tojq ir kitq pedagogq,
administracijos, Pedagogines psichologines tarnybos ir kt.;

16.7. pagal kompetencij4 konsultuoti tevus (globejus, rupintojus) istaigos pedagogus, kitus su
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdyrnu susijusius asmenis ar institucijq atstovus;

16.8. dirbti savitarpio pagalba gristoje, psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje
aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai mokymo priemonemis aprupint4
darbo viet4, kuri4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymas, rnokyklos-darZelio kolektyvine darbo sutarlis ir kiti teises aktai;

16.9. gauti informacij4 apie valstybes ir regiono Svietimo politikos naujoves;
16.10. teikti si[lymus mokyklos-darZelio administracijai del istaigos veiklos tobulinimo;
16.11. dalyvauti mokyklos-darZelio savivaldoje, rajono ar Salies asociacijq veikloje;
16.12. gauti i5silavinim4 ir kvalifikacij4 atitinkandi4 algq, b[ti skatinamas teises aktq

nustatyta tvarka.

vII. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUoToJo ATSAKOMYBE

17. Meninio ugdyrno mokytojo atsakomybe:
17.1 , vyhdyti Lietuvos Itespublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus, kitus norminius

aktus, mokyklos-darZelio direktoriaus isakymus;
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17 .2.laikytis vidaus ir darbo tvarkos taisykliq, darbuotojq saugos ir sveikatos,

prie5gaisrines saugos instrukcijose numatytq reikalaviinq, mokytojo etikos normrl;

17.3. tinkamai ir laiku atliktipareigybes apla5yme nurodytas funkcijas, kitus mokyklos

darZelio direktoriaus ar pavaduotojo ugdymui pavedimus;

17.4, uLtiktinti asmens duornenq apsaug4 teises aktq nustatyta tvarka, laikytis
konfidencialumo principo, nevie5inti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais

susipaZino vykdydamas savo pareigas;

17.5. uztilffinti kokybiSk4 savo darbo kokybq ir vaikq saugum4 uZsiernimq metu bei

nrokyklos-d arLeho organizuojamq renginitl metu, tradicijq ir kulturos veftybirl puoselejim4.

1 8 , Meninio ugdymo mokytoj as uZ savo pareigtl nevykdym 4 irl ar netinkam4 vykdym4,

del jo kaltes padaryt4 Zalq atsako vidaus darbo taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatlta

n,arka.


