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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ (toliau – lopšelis-darželis) neformaliojo ugdymo 

mokytojas yra pedagogas dirbantis pagal darbo sutartį 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Neformaliojo ugdymo mokytojas pavaldus lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriui. Jo 

veiklą koordinuoja ir prižiūri lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM NEFORMALIOJO  

UGDYMO MOKYTOJUI 

 

4. Neformaliojo  ugdymo mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

4.1. privalo turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją, baigęs ikimokyklinio ir  (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą arba dalyko (šokio, choreografijos) ugdymo programą, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų 

(1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų. 

4.2. per metus nuo darbo neformliojo ugdymo mokytoju pradžios privalo būti išklausęs 

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 

„Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programos patvirtinimo“, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) 

kursų anksčiau arba studijų metu; 

4.3. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio 

raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programoms patvirtinimo“; 

4.4. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

4.5. Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybė reikalinga organizuoti muzikinį ugdymą įvairių 

poreikių ir amžiaus tarpsnių vaikams, taikyti tradicines ir naujas muzikinio ugdymo metodikas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

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



5.1. planuoja veiklą, rengia ugdymo planą (programą) pagal įstaigos metų veiklos planą bei 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus, mokslo metų pabaigoje 

pristato veiklos ataskaitą; 

5.2. organizuoja muzikinio (šokių) ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pagal patvirtintą tvarkaraštį, taiko tradicines ir naujausias 

muzikinio ugdymo metodikas, ugdo kūrybinį, estetinį ir sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzika, 

šokiu; 

5.3. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(-si)  

aplinką muzikinių (šokių) užsiėmimų metu; 

5.4. organizuoja, kuria scenarijus, bendrauja ir bendradarbiauja su lopšelio-darželio pedagogais bei 

kitais specialistais, tėvais (globėjais), organizuojant įvairius renginius, šventes  įstaigoje ir už jos ribų;  

5.5. individualiai dirba su vaikais, išaiškina gabius ir talentingus vaikus, padeda lavinti gabumus, 

ruošia įvairiems konkursams; 

5.6. naudojant skaitmenines vertinimo priemones fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, informuoja 

pedagogus, tėvus (globėjus); 

5.7. inicijuoja meninio ir muzikinio (šokių) ugdymo projektus, koordinuoja jų vykdymą; 

5.8. dalyvauja miesto, apskrities, respublikos šventiniuose renginiuose, konkursuose; 

5.9. dalyvauja įstaigos savivaldoje, kitose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, 

susirinkimuose, darbo grupių veikloje, bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene; 

5.10. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius 

specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo klausimais; 

5.11. netiesiogiai darbo su vaikais laiką naudoja metodinei veiklai: planuoti ir pasirengti ugdomajai 

veiklai ir dokumentacijai tvarkyti, projektams rengti ir dalyvauti projektinėje veikloje, vaikų 

pasiekimams vertinti ir analizuoti; ugdymo priemonėms gaminti ir atnaujinti, savišvietai ir veiklos 

savianalizei, įsivertinimui;  

5.12. vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją; pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio 

išnaudojimo apraiškas, vadovaujasi lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Smurto ir patyčių prevencijos, 

intervencijos aprašo nuostatomis ir imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui; 

5.13. įtarus, kad vaikas serga, patyrus traumą ar įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant 

informuoja teisėtą vaiko atstovą, lopšelio-darželio vadovą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistą; 

esant būtinumui, nedelsiant kviečia greitąją medicininę pagalbą; 

5.14. vykdo įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens trumpalaikius pavedimus ir užduotis susijusias su 

pareigomis ir atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato lopšelio – darželio direktorius; 

5.15. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų 

panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą; 

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(-si) 

proceso metu įstaigoje ir už jo ribų. 

5.17. tobulina kvalifikaciją. 

 

________________________________ 

 

 
SUDERINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

įstaigos tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. 

posėdžio protokolu Nr. ĮT-3 

 


