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TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo (toliau mokytojas) pareigybė.  

2. Pareigybės lygis – A2.  

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Telšių r. Buožėnų mokyklos–daugiafunkcio centro (toliau mokykla-

daugiafunkcis centras) direktoriaus pavaduotojui ugdymui (jam nesant, mokyklos-daugiafunkcio 

centro direktoriui) ir atskaitingas mokyklos–daugiafunkcio centro direktoriui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

4.1. baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo 

priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai ir turėti pedagogo 

kvalifikaciją;  

4.2. privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programoms, patvirtintoms LR švietimo ir mokslo ministro 2007 

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

programos patvirtinimo;  

4.3. privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams 

pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų 2 studijų kreditai) 

kursą);  

4.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausę lietuvių 

kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, 

mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo 

programą (arba būti išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų 

metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;  

4.5. pasitikrinti sveikatą, turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę ir pateikti ją atsakingam už 

jų apskaitą darbuotojui;  

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;  

4.7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 

veikti laikantis Pedagogo etikos kodekso;  

4.8. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti ir spręsti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį;  

4.9. gebėti užtikrinti ugdytinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą, 

konfliktus ir patyčias.  

4.10. atitikti kitus specialius reikalavimus. 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:  

5.1. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bendrosios ir 

pedagoginės etikos normomis, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos veiklos 

dokumentais bei šuo auklėtojo pareigybės aprašu;  

5.2. organizuoja, vykdo, dalyvauja ugdomajame procese, tarpusavyje derina vaikų ugdymą, priežiūrą, 

globą;  

5.3. atsižvelgia į individualius vaikų ugdymo(-si) poreikius ir amžių, įstaigos priešmokyklinio 

ugdymo programos tikslus, vadovaujasi įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis; 

5.4. planuoja grupės ugdomąją veiklą, vadovaudamasis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais; 

5.5. kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;  

5.6. užtikrina savo darbo kokybę;  

5.7. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, inicijuoja 

individualių programų, projektų rengimą;  

5.8. esant sunkumams dėl vaiko ugdymo, gavęs vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, 

kreipiasi į įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, 

ir vykdo jos rekomendacijas;  

5.9. teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;  

5.10. prireikus inicijuoja individualių ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;  

5.11. bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės, įstaigos veikloje, derina 

šeimos ir įstaigos interesus, tokiu būdu didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;  

7.6. bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (logopedu, spec. pedagogu, 

meninio ugdymo mokytoju, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėju); 

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

specialistus priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;   

7.11. dalyvauja mokyklos-daugiafunkcio centro veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, 

susirinkimuose, darbo grupių veikloje, įstaigos priešmokyklinio ugdymo programos rengime ir 

atnaujinime, veiklos kokybės įsivertinimo vykdyme ir kt.;  

7.12. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose mokyklos-daugiafunkcio centro renginiuose, projektuose, 

kitose veiklose;  

7.13. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje 

ir kitose mokyklos-daugiafunkcio centro erdvėse, lauko žaidimų aikštelėse ir kt.;  

7.14. užtikrina prasmingą ir saugų vaikų buvimą lauke: organizuoja įvairią veiklą (tyrinėjimus, 

žaidimus, stebėjimus, ekskursijas), užtikrina ramios ir aktyvios veiklos kaitą, nuolatos stebi 

žaidžiančius vaikus;  

7.15. prižiūri grupės lauko žaidimų aikštelę, rūpinasi lauko priemonių tvarkingumu ir saugumu;  

7.16. rūpinasi grupėje esančių žaislų ir ugdymo priemonių tvarka, švara ir saugumu; 

7.17. informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, kitą vaiko teisių pažeidimą; 

7.18. priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, 

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;  

7.19. prižiūri vaikų maitinimo procesą grupėje, maisto paskirstymą pagal nustatytą normą, rūpinasi 

kultūringu maisto pateikimu;  

7.20. užtikrina saugų ir ramų vaikų miegą; 

7.21. laikosi įstaigos darbo tvarkos taisyklių ir darbuotojų etikos normų;  

7.22. laiku ir tinkamai pildo pedagoginės veiklos dokumentaciją;  

7.23. analizuoja ir vertina savo pedagoginę veiklą;  



7.24. teikia siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;  

7.25. puoselėja vidinę ir išorinę mokyklos-daugiafunkcio centro aplinką, rūpinasi jos įvaizdžiu bei 

kultūros formavimu;  

7.26. nuolat tobulina savo kvalifikaciją;  

7.27. vykdo įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens trumpalaikius pavedimus ir užduotis;  

7.28. vykdo darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas. 

 

 

IV SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas turi teisę:  

8.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 

8.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves;  

8.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš mokytojų, logopedų, socialinių pedagogų, 

psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos;  

8.4. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;  

8.5. dalyvauti įstaigos savivaldoje;  

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;  

8.7. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas 

garantijas;  

8.8. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;  

8.9. teisės aktų nustatyta tvarka, skirti laiką metodinei veiklai.  

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:  

9.1. savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės apraše, vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį LR  

Darbo kodeksą; 

9.2. vaikų saugumą;  

9.3. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų 

norminių dokumentų, reglamentuojančių priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, įstaigos 

direktoriaus įsakymų vykdymą;  

9.4. kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos 

informacijos konfidencialumą ir ikimokyklinio amžiaus vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo 

darbo metu;  

9.5. darbo, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, higienos reikalavimų vykdymą; 

9.6. tikslų ir teisingą dokumentų rengimą bei išsaugojimą, asmeniškai rengiamų dokumentų atitikimą 

raštvedybos reikalavimams;  

9.7. padarytą materialinę žalą ir darbuotojui patikėtą inventorių. 

_______________________________________ 

 

Susipažinau:  

______________  

(parašas)  

____________________________________  

(vardas, pavardė)  

_____________  

(data) 

 

 


