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I PATVIRTINTA
Siauliq lop5elio-darZel io,,.{Zuoliukas"
direktoriaus 2022 m. spalio 27 d. isakymu
Nr. V-156 (1.3.)

Sraur,rq I,opSELIo-DARZELIo,,4zuoLIUKAs"
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO

PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

L siauliq lop5elio-darzelio,,.{zuoliukas" (toliau - lop3elis-darZelis) ikimokyklinio ugdymo

mokytojas yra III grupes biudZetines lstaigos, kurios savininke yra Siauliq miesto savivaldyb6 (toliau -
Sar ivaldybe). darbuotojas. dirbanlis pagal darbo sutani.

2. Pareigybes lygis - A2, priskiriama specialistq (4) grupei. Profesijos kodas - 234201'

3. Pareigybes paskirtis ugdyti vaikus nro ui"n.,iq iki penkeri[/SeSeriq metq pagal Siauliq

Iopielio-darZelio ,,,{Zuoliukas" ikimokyklinio ugdymo programA ,,Atradimq dZiaugsmas".

lkirnokyklinio ugdymo mokytojas savo darbe vadovaujasi lopSelio-darZelio nuostatais, Jungtiniq Tautq

vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais,

reglamentuojandiais ikimokyklini vaikq ugdym4 bei Siuo pareigybes apra5ymu.

4. Pareigybes pavaldumas - ikimokyklinio ugdymo mokytojas tiesiogiai pavaldus lop5elio-

darZelio direktoiiaus pavaduotojui ugdymui, atskaitingas direktoriui. Ikimokyklinio ugdymo mokytoj4
j darbq priima ir atleidZia i5 pareigq teises aktq nustatyta tvarka lopSelio-darZelio direktorius.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

5.1. privalo tureti auk5taji, auk3tesnij!, igytq iki 2009 m. ar specialqji vidurini, igyt4 iki 1995

metq iSsilavinim4, buti baiggs ikirrokyklinio ugdymo mokytojq rengimo program4 ir tureti pedagogo

kvalifikacijq;
5.2. privalo b1ti iSklausgs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo

kursq program4 patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodZio l8 d.

jsakymu Nr. ISAK-2481 ,,Del Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos

tobulinimo kursq programos patvirtinimo", jeigu nera i5klausgs ne maZesnes apimties (60 valandq arba

2 studijq kreditq) kursq anksdiau arba studijr{ metu;

5.3. gebeti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis elektroniniu pa5tu arba b0ti

iSklausgs kompiuterinio raStingumo kursus (programas), atitinkandius Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojq kompiuterinio ra5tingumo programoms;

5.4. taikyti taisyklingos lietuviq kalbos, kalbos kultDros normq reikalavimus, sklandZiai ir'

argumentuotai destlti mintis ZodZiu ir ra5tu;

III SKYRIUS
AUKLETOJO VEIKLOS PRINCIPAI

6. Ugdymo procese mokytojas taiko Siuos principus:
6. l. visuminio ugdymo - atsiZvelgiama j vaiko raidos, vaikq kulturos desningumus ir siekia

visq vaiko galiq pletotes, tikslingai ugdomos vaiko vertybines nuostatos, jausmai, m4stymas ir elgsena.
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6.2. individualizavimo ugdymas grindziamas kiekvieno vaiko asmenybes pazinimu,

ugdymo(si) poreikiq pripaZinimu, numatant veiklas ir sudarant s4lygas kiekvienam vaikui ugdytis ir

tobuleti.
6.3. tEstinumo - tgsiamas Seimoje pradetas pozityvus vaiko ugdymas

6.4. dermes - derinami Seimos ir lop5elio-darZelio interesai, llkesdiai del vaikq pasiekimq,

ugdymo (si) bDdq, rlpinamasi Seimos Svietimu'

IV SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS

EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:

7.1. planuoja ir organizuoja ugdom4ji procesE, orientuot4 i individualius vaikq ugdymo(si)

poreikius, gebejimus ir amZiq, istaigos ikirnokyklinio ugdymo programos ,,Atradimq dZiaugsmas"

tikslus, uZdavinius, ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas;

7.2. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebejimus, paLang4, asmenybes dgt!, naudodamas

skaitmenines veftinimo priemones fiksuoja vaiko pasiekimus ir palang4;

7.3. daro i5vadai apie kiekvieno vaiko patirlies kaupimo ypatumus, teikia pagalb4 vaikams,

tr.rrinriems ugdymosi sunkumq ir specialiqjq ugdymosi poreikiq; prireikus inicijuoja individualiq

ugdymo(si) programq rengimq, dalyvauja jas rengiant;
Z.+. turia stimuliuojandi4, funkcionali4, dinami5k4, psichologiSkai ir fiziSkai saugi4 ugdymo(si)

aolinka:
7.5. vykdo vaiko teisiq paZeidimq prevencijE; pastebejus ar itarus smurt?, prievafios,

seksualinio i5naudojimo aprai5kas, vadovaujasi lopielio-darZelio ,,'{Zuoliukas" Smurto ir patydiq

prevencijos, intervencijos apra5o nuostatomis ir imasi priemoniq, kad laiku bltq suteikta pagalba

vaikui:
7.6. supaZindina 5eim4 su ikimokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

darom4 vystymosi paZangq, pasiekimus, iSkilusias problemas (sveikatos, prigimties, socialiniq poreikiq

tenkinimo ir pan.)

7.7. bendradarbiauja su Seima, skatina tevus (globejus) dalyvauti grupes, darZelio renginiuose.

projektuose ir kitose veiklose;
7.8. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius su kitais grupeje, lstaigoje dirbandiais

specialistais (aukletojo padejeja, logopedu, socialiniu pedagogu, meninio ugdymo pedagogu,

neformaliojo ugdymo mokytoju, visuomends sveikatos specialistu, vykdandio sveikatos prieLitr4

mokykloje), vietos bendruomene, socialiniais partneriais;

2.9. dalyvauja istaigos savivaldoje, kitose lstaigos veiklose: posedziuose, pasitarimuose,

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

7.10. inicijuoja irlar dalyvauja bendruose lop3elio-darZelio renginiuose, projektuose, kitose

veiklose;
7.11. ltarus, kad vaikas serga, patyrus traum4 ar ivykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant

informuoja teiset4 vaiko atstov4, lopSelio-darZelio vadov4, visuomenes sveikatos specialist4 vykdanti

sveikatos prieZi[r4 mokykloje, esant butinumui, nedelsiant kviedia greitqi4 medicining pagalb4;

7. l2 derina tarpusavyje vaikq ugdymq, prieZilr4, glob4;

7.13. organizuoja vaikams iSvykas, ekskursijas, informuoja direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui,

sekretoriui pateikia vaikq ir lydindiq asmenq s4ra54:

7.14. tikslingai iSnaucloja netiesioginio darbo su vaikais skirt4 laik4 metodinei veiklai:

ugdomojo proceso planavimui, pasiruo5imui kasdienei ugdomajai veiklai, dokumentacijos, susijusios

s, ugdymu, tvarliymui, individualiq ugdymo programq rengimui, tevq (globejq, riipintojq)

intbrmavimui, konsultavimui ugdymo klausimais, ugdytiniq pasiekimq vertinimui, projektq rengimui,
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savisvietai, vidaus audito atlikimui, pasirengimui renginiams, Sventdms, ugdymo priemoniq k[rimui,
gaminimui ir kt.;

7.15. tvarko savo pedagoging ir grupes dokumentacij4: pildo elektronini dienyn4, renka i5 tevq

pra5ymus, paZymas, susijusias su mokesdio lengvatomis, pateikia tevams mokesdio, uZ vaiko i5laikym4

ikimokyklin6je jstaigoje kvitus ir teikia priminimus del mokesdio sumokejimo;
7.16. vykdo kitus su istaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobiidZio direktoriaus

pavedimus ir uZduotis, kuriuos isakymu nustato lopSelio - darZelio direktorius.

V SKYRIUS
Srl.s panucns EINANdIo DARBUoToJo TEISES

8. lkimokyklinio ugdymo mokytojas turi teisg:

8.1 . pasirinkti pedagogines veiklos metodus ir formas;

8.2. teises aktq nustatlta tvarka tobulinti kvalifikacij4, atestuotis;

8.3. gauti inforrnacing, konsultacing, metoding pagalb4 i5 socialiniq, specialiqjq pedagogq,

logopedq, sveikatos prieZiiiros specialistq, admin istracij os;

8.4. teikti sillymus del lop5elio-darZelio veiklos iriar ugdymo proceso tobulinimo ir dalyvauti

savivaldos institucijq veikloje;
8.5. gauti atitinkandi4 pareiging alg4, atostogas ir kitas socialines garantijas istatymais numatyta

tvarka;
8.6. tureti darbo saug4 ir higienos normas atitinkandias darbo s4lygas;

8.7. darbo vietoje, uZ nustatytq mokesti, pavalgyti pietus;

8.8. buti profesiniq sejungq, organizacijq, susivienijimq, politiniq partij q nariu, nedarbo metu

dalyvauti politineje veikloje.

VI SKYRIUS
Sns pa.nBIcas EINANdIO DARBUoToJo ATSAKOMYBE

9. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas atsako uZ:

9.1 . tinkam4 pareigybes aprasyme nustatytil funkcijq atlikim4.
9.2. vaikq fizinj ir psichologini saugum4 grupeje, saldje, kitose istaigos erdvese, Zaidimq

aik5telese, iSvykq ir ekskursijq metu;
9.3. sisteming4 informavim4 tevq (globejq) apie vaikq pasiekimus, ugdymo(si) poreikius ar

iSkilusias problemas (sveikatos, prigimtiniq, socialiniq poreikiq tenkinimo ir pan.);

9.4. teising4 kasdieninio vaikq istaigos lankymo apskaitos vedim4 elektroniniame dienyne

,,MIsq darZelis" ir vaikq lankomumo ZiniaraSdio, paskutinq einamojo menesio dien4, sutvarkym4 ir
teikim4 lopSelio - darZelio direktoriaus tvirtinimui;

9.5. informacijos pateikim4 istaigos administracijai apie vaiko turimas socialines ar sveikatos

problemas, pastebet4 ar jtariam4 vaiko teisiq paZeidim4;

9.6. vaikq priemim4 igrupg ir iSleidim4 !namus (tik su tevais (globejais), kitais suaugusiais

asmenimis, turindiais raStiSk4 tevq (globejq) leidimq./praSym4,

9.7. vaikq maitinimo proces4 grupeje, teising4 maisto isdalinim4, estetini pateikim4, vaikq
saugumq prie stalo maitinimosi metu;

9.8. lopSelio - darZelio darbo tvarkos taisykliq, darbq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos,

higienos reikalavimq vykdymq, darbuotojq etikos normq laikym4si;
9.9. savo darbo vietos patalpq irjose esandio inventoriaus, Zaislq, ugdymo priemoniq tausojim4

ir prieZih14. Zaislq ir ugdymo priemoniq apskait4;
9.10. uZtikrinim4 asmens duomenq apsaugos teises aktq nustatyta tvarka: korektiSk4 gautq

duomenq panaudojim4, turimos informacijos konfi dencialum4;



10. UZ pareigq nevykdymq arba netinkam4 vykdymq taikoma Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta drausmine, administracind, materialind ir baudZiamoji atsakomybe, priklausomai nuo
paZeidimo aplinkybiq ir pasekmiq.
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