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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

(190238290) 

 

PATVIRTINTA                                                      

Rokiškio mokyklos-darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 

2019 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. V- 371                              

 

 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą pradinių klasių mokytojo 

specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. 

1.2. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais mokyklos- darželio veikloje naudojamais programiniais 

paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe; 

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

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus"; 

1.4. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, 

planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti 

kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

1.5. Lygis A. Kodas 2341. 

 

II SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. pagal mokyklos- darželio ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina 

pradinio ugdymo programą 1-4 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas; 

2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas: 

2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM; 

2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą; 

2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja; 

2.2.4. suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir 

vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinių tėvus; 

2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja; 

2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, juos atstovaujančius asmenis) apie mokinio individualią ugdymo(si) 

pažangą, ugdymo(si) poreikius, mokyklos- darželio lankymą ir elgesį; 

2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą; 

2.2.10.  reaguoja į smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio vidaus normatyvinius dokumentus. 

2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo 

priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius; 

2.2.12.  moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas; 
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2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas 

arba individualizuotas programas; 

2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių; 

2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką; 

2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją; 

2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių 

ir saugos reikalavimų; 

2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų; 

2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo 

kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 

2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų 

patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose; 

2.2.21. laikosi mokykloje- darželyje nustatytų etikos normų; 

2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; 

2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą; 

2.3. veikla bendruomenei: 

2.3.1. vadovauja klasei ir vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus; 

2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) 

tikslų; 

2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse; 

2.3.4. dalyvauja mokyklos- darželio veiklos planavime, vidaus įsivertinime; 

2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos; 

2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo ir kitų administracijos darbuotojų teisėtus nurodymus; 

2.5. savo darbe vadovaujasi viešai mokyklos- darželio internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu 

elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija; 

2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir mokykloje- darželyje nustatytų tvarkų, reikalavimų, 

taisyklių; 

2.7. tiesiogiai atsako už mokinių saugumą ir sveikatą viso ugdymo proceso metu, įskaitant ir 

pertraukas tarp mokymo dalykų/pamokų. 
______________________________________________________  

 

 

Susipažinau, supratau ir sutinku: 

____________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“  

(190238290) 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-371 

 

 

 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti aukštąjį, universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą anglų kalbos specialybę bei 

mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus, mokytojas, 

išklausęs darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą. Lygis A; 

1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais mokyklos-darželio veikloje naudojamais programiniais 

paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe; 

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

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus"; 

1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti 

ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, 

sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

II SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. pagal mokyklos- darželio ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina anglų 

kalbos kaip pirmosios užsienio kalbos dalyko pradinio  ugdymo bendrąsias programas mokyklos- darželio1-

4  klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas; 

2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas: 

2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM; 

2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą; 

2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja; 

2.2.4. suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo 

tvarką, su ja supažindina mokinius; 

2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja; 

2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, juos atstovaujančius asmenis) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) 

poreikius, pasiekimus, pažangą, mokyklos-dar˛elio lankymą ir elgesį; 

2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą; 

2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio vidaus normatyvinius dokumentus. 
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2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius 

ir kitas mokymo priemones; 

2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks 

mokymas; 

2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba 

individualizuotas programas; 

2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių; 

2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką; 

2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją; 

2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių ir 

saugos reikalavimų; 

2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų; 

2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo 

kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 

2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų 

patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose; 

2.2.21. laikosi mokykloje- darželyje nustatytų etikos normų; 

2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; 

2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą. 

2.3. Veikla bendruomenei: 

2.3.1. vykdo mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus; 

2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų; 

2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse; 

2.3.4. dalyvauja mokyklos- darželio veiklos planavime, vidaus įsivertinime; 

2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos. 

2.4. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, 

kitų administracijos darbuotojų  nurodymus. 

2.5. Savo darbe vadovaujasi viešai mokyklos- darželio internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu 

elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija. 

2.6. Vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir mokykloje- darželyje nustatytų tvarkų, reikalavimų, 

taisyklių. 

2.7. Tiesiogiai atsako už mokinių saugumą ir sveikatą viso ugdymo proceso metu, įskaitant ir pertraukas tarp 

mokymo dalykų/pamokų. 

 

_____________________________________________  

 

 

 

 

 

Susipažinau, supratau ir sutinku: 

 

__________________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

(190238290) 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. 

įsakymas Nr. V-371 

  

DAILĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti aukštąjį, universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą  bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią 

švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus, išklausęs darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos 

kursą; 

1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Lygis - A. Kodas 2341; 

1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais mokyklos-darželio veikloje naudojamais programiniais 

paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe; 

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

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus"; 

1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal 

kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo 

veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją ir rengti išvadas. 

II SKYRIUS 

                        ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. pagal mokyklos- darželio ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina anglų 

kalbos kaip pirmosios užsienio kalbos dalyko pradinio  ugdymo bendrąsias programas mokyklos- 

darželio 1-4  klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas; 

2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas: 

2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM; 

2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą; 

2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja; 

2.2.4. suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir 

vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius; 

2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja; 

2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, juos atstovaujančius asmenis) apie vaiko ugdymo(si) būklę, 

ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį; 

2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą; 

2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio vidaus normatyvinius dokumentus. 
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2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina 

direktorius ir kitas mokymo priemones; 

2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks 

mokymas; 

2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas 

arba individualizuotas programas; 

2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių; 

2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką; 

2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją; 

2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių ir 

saugos reikalavimų; 

2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų; 

2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo 

kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 

2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi 

pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose; 

2.2.21. laikosi mokykloje- darželyje nustatytų etikos normų; 

2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; 

2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą. 

2.3. Veikla bendruomenei: 

2.3.1. vykdo mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus; 

2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų; 

2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse; 

2.3.4. dalyvauja mokyklos- darželio veiklos planavime, vidaus įsivertinime; 

2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos. 

2.4. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo, kitų administracijos darbuotojų  nurodymus. 

2.5. Savo darbe vadovaujasi viešai mokyklos- darželio internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu 

elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija. 

2.6. Vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir mokykloje- darželyje nustatytų tvarkų, reikalavimų, 

taisyklių.  

2.7. tiesiogiai atsako už mokinių saugumą ir sveikatą viso ugdymo proceso metu, įskaitant ir pertraukas tarp 

mokymo dalykų/pamokų. 
_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Susipažinau, supratau ir sutinku: 

 

__________________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

(190238290) 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 2019 m. 

rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-340 

 

FIZINIO LAVINIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1-4 kl.) 

I SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

         1.1. turėti aukštąjį, universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą kūno kultūros mokytojo 

specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. 

Lygis A. Kodas 2341. 

         1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

         1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais 

paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe; 

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

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus"; 

         1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės 

saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir 

organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, 

sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

II SKYRIUS 

                      ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. pagal mokyklos-darželio ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina 

dalyko pradinio  ugdymo bendrąsias programas mokyklos-darželio1-4  klasėse ir paskirtas 

neformaliojo švietimo programas; 

2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas: 

2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM; 

2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą; 

2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja; 

2.2.4. suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir 

vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius; 

2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja; 

2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, juos atstovaujančius asmenis) apie vaiko ugdymo(si) būklę, 

ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, mokyklos-darželio lankymą ir elgesį; 

2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą; 

2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio vidaus normatyvinius dokumentus; 

2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina 

direktorius ir kitas mokymo priemones; 

2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks 
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mokymas; 

2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas 

arba individualizuotas programas; 

2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių; 

2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką; 

2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją; 

2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių 

ir saugos reikalavimų; 

2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų; 

2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo 

kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 

2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi 

pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose; 

2.2.21. laikosi mokykloje-darželyje nustatytų etikos normų; 

2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; 

2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą; 

2.3. veikla bendruomenei: 

2.3.1. vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus; 

2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) 

tikslų; 

2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse; 

2.3.4. dalyvauja mokyklos-darželio veiklos planavime, vidaus įsivertinime; 

2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos; 

2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo, kitų administracijos darbuotojų  nurodymus; 

2.5. savo darbe vadovaujasi viešai mokyklos-darželio internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu 

elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija. 

2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir mokykloje-darželyje nustatytų tvarkų, reikalavimų, 

taisyklių; 

2.7. tiesiogiai atsako už mokinių saugumą ir sveikatą viso ugdymo proceso metu, įskaitant ir 

pertraukas tarp mokymo dalykų/pamokų. 

 
_____________________________________________________________  

 
 

 
 

Susipažinau, supratau ir sutinku: 
 
_________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“  

(190238290) 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-340 

 

 

TIKYBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą tikybos specialybę bei 

mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus; 

1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir galiojantį vyskupo kanoninį siuntimą 

mokyti katalikų tikybos; 

1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais mokyklos-darželio veikloje naudojamais programiniais 

paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe; 

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

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 

,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus"; 

1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, 

planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti 

kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

II SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. pagal mokyklos- darželio ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina 

tikybos dalyko pradininėse klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas; 

2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas: 

2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM; 

2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą; 

2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja; 

2.2.4. suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir 

vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius; 

2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą; 

2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus; 

2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja; 

2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, juos atstovaujančius asmenis) apie vaiko ugdymo(si) būklę, 

ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, lankymą ir elgesį; 

2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą; 

2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio vidaus normatyvinius dokumentus. 

2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina 

direktorius ir kitas mokymo priemones; 

2.2.12. moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas; 

2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas 
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arba individualizuotas programas; 

2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių; 

2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką; 

2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją; 

2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, 

mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų; 

2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų; 

2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo 

kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 

2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi 

pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose; 

2.2.21. laikosi mokykloje -darželyje nustatytų etikos normų; 

2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; 

2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą. 

2.3. Veikla bendruomenei: 

2.3.1. vykdo mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus; 

2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) 

tikslų; 

2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse; 

2.3.4. dalyvauja mokyklos- darželio veiklos planavime, vidaus įsivertinime; 

2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos. 

2.4. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo, kitų administracijos darbuotojų teisėtus nurodymus. 

2.5. Savo darbe vadovaujasi viešai mokyklos- darželio internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu 

elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija. 

2.6. Vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir mokykloje-darželyje nustatytų tvarkų, reikalavimų, 

taisyklių. 

 2.7. Tiesiogiai atsako už mokinių saugumą ir sveikatą viso ugdymo proceso metu, įskaitant ir 

pertraukas tarp mokymo dalykų/pamokų. 

_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau, supratau ir sutinku: 

 

_______________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

(190238290) 

 

PATVIRTINTA  

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. V-371 
 
 
 
 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 
 

1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybė, kodas 2342, yra priskiriama specialistų 

pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis: A. 

3. Pareigybės paskirtis: ugdyti vaikus nuo 5-6 metų atsižvelgiant į Rokiškio mokyklos-

darželio ,,Ąžuoliukas“ patvirtintą priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį. 

4. Pavaldumas: priešmokyklinio ugdymo mokytojas pavaldus direktoriui ir tiesioginiam vadovui – 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
 

5. Priešmokyklinio ugdymo mokytojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

5.1. turėti išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus; 

5.2. būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo 

kvalifikaciją; 

5.3. papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal 

Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. 

6. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. naudotis informacinėmis technologijomis; 

6.2. lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

6.3. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus; 

6.4. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas; 

6.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

7.2. Vaiko teisių konvencija; 

7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą; 

7.4. darbo tvarkos taisyklėmis; 

7.5. darbo sutartimi; 

7.6. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.7. kitais Mokyklos-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 
 

8. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. vadovaujasi šiais principais: 

8.1.1. visuminis ugdymas – organizuodamas veiklą pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikų 

kultūros dėsningumų, siekia jo vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų plėtotės, vaiko 

vidinio ir išorinio pasaulio dermės; 

8.1.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

geriausiai susiformavusiais jo gebėjimais, sudarant sąlygas tobulinti mažiau išugdytas vaiko raidos sritis; 

8.1.3. nuoseklumas – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis 

ikimokyklinis ugdymas; 

8.1.4. ugdymo šeimoje ir institucijoje sąveika – derinami šeimos ir institucijos interesai ir 

lūkesčiai, požiūris į vaiko ugdymą(-si), šeima įtraukiama į ugdymo procesą, rūpinamasi jos švietimu; 

8.2. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę-kultūrinę kompetenciją, brandumo 

mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus; 

8.3. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja 

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; 

8.4. organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius, 

priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius; 

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

aplinką; 

8.6. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko 

daromą vystymosi pažangą; 

8.7. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikia 

jiems informaciją, konsultuoja; 

8.8. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si) 

poreikius; 

8.9. taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai 

ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba; 

8.10. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais, 

darželio auklėtojais, būsimuoju ugdomų vaikų mokytoju ir kt.); 

8.11. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 

rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie bendruomenės 

socialinių programų įgyvendinimo; 

8.12. pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, Mokyklos-darželio mokytojus, kitus 

su priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų atstovus; 

8.13. tobulina savo kvalifikaciją. 
 
 

IV SKYRIUS 

VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 
 
 

9. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. primena vaikui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, elgesio taisykles; 

9.3. apie įtariamas ar įvykusias patyčias informuoja patyrusio patyčias, smurtą vaiko tėvus ir 

mokyklos-darželio  administraciją; 

9.4. esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti 

institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 
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10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę vaikui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis: tėvus 

(globėjus, juos atstovaujančius asmenis) ir/ar mokyklos darbuotojus, mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktorių ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir 

kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ administraciją apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

 
 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO DARBO ORGANIZAVIMAS 
 
 

11. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mišrioje ugdymo grupėje dirba vienas 

priešmokyklinio ugdymo pedagogas taip: 

11.1. priešmokyklinio ugdymo m o k y t o j o  darbo valandų norma per savaitę – ne daugiau 

kaip 36 valandos, vaikai grupę lanko 10,30 valandas per dieną; 

11.2. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mišrią grupę lanko vaikai nuo 3 metų iki pradės 

lankyti pirmą klasę; 

11.3. grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji 

programa, Ikimokyklinio ugdymo programa ir konkrečios grupės ugdymo (si) tikslai (socialinė ir 

kultūrinė vaikų patirtis, jų brandumas ir kt.); 

11.4. ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas; jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai; 

11.5. pabrėžiamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams būtinų kompetencijų 

ugdymas, o ne specifinės žinios ar siauri mokėjimai; 

11.6. vaikams numatomas tinkamas grupės dienos ritmas, sudaromos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir 

maitinimui – pakankamai laiko skiriama pietums, numatomas laikas ir vieta vaikų poilsiui ir t.t.; 

11.7. individualiomis priemonėmis vaikus aprūpina tėvai, mokymo priemonėmis – mokykla-

darželis ,,Ąžuoliukas‘;  

11.8. priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbas (36 valandos) apmokamas iš Moksleivio 

krepšelio lėšų. 
 
 

VI SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 
 

12. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas atsako už: 

12.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos-darželio nuostatų, darbo tvarkos 

taisyklių, etikos normų laikymąsi; 

12.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus pavaduotojo pavedimų atlikimą. 

13. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas iš 

darbo. 

____________________________________________________ 
 
Susipažinau, supratau ir sutinku: 
 
________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

(190238290) 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 

V-340 

 

         

 
 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (mokytojos) (toliau – mokytojas) pareigybė, kodas 2 3 4 2 , yra 

priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis: A. 

3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas – asmuo, ugdantis vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių 

metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Jo pareigybės aprašymas reglamentuoja auklėtojo, 

įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinę veiklą, teises ir pareigas bei atsakomybę. 

4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 

ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

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

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bendrosios ir pedagoginės etikos normomis, mokyklos-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ veiklos dokumentais bei šiuo 

auklėtojo pareigybės aprašymu. 

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytoją priima į darbą, nustato atlyginimą ir atleidžia direktorius.  

6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 
 

7. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo turėti išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo 

reikalavimus, ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos 

studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją. 

8. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, 

ugdymosi formas, metodus ir priemones ir jų taikymą praktikoje. 

9. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo nuolat kelti kvalifikaciją. 

10. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas atestuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 
 

III SKYRIUS 

PAREIGOS 
 

11. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas dirba 36 valandas per savaitę. 

12. Ikimokyklinio ugdymo mokytojui taikomi šie ugdymo principai: 

12.1. visuminis ugdymas – atsižvelgiama įvaiko raidos, vaikų kultūros dėsningumus ir siekiama 

visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, mąstymas ir elgsena; 
 
 

12.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, ugdymo (-

si) poreikių pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti; 
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12.3. tęstinumas – tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas; 

12.4. dermė – derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo (-si) 

būdų, rūpinamasi šeimos švietimu. 

13.  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo: 

13.1. užtikrinti savo darbo kokybę; 

13.2. organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: 

13.2.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą; 

13.2.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; 

13.2.3. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(-si) procese; 

13.3. prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo (-si) programas; 

13.4. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų 

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos higienos normomis; 

13.5. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.: 

13.5.1. pastebėjus smurto ar patyčių apraiškas, pranešti direktoriui ir miesto savivaldybės 

administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui; 

13.5.2. lipant laiptais, einant pasivaikščioti, laikytis saugumo: vienas suaugęs eina vaikų grupės 

priekyje, kitas – gale; 

13.5.3. lauke stebėti, kad aikštelėse nebūtų vaikams pavojingų daiktų, stiklo duženų, atsikišusių 

briaunų ir pan.; 

13.5.4. pasivaikščiojimo metu nuolat stebėti ir skaičiuoti vaikus. Pasigedus vaiko, skubiai informuoti 

administraciją, tėvus, policiją; 

13.5.5. išvykstant su vaikais į išvykas, ekskursijas pranešti direktoriui (jei direktorius išvykęs, 

pranešti laikinai pavaduojančiam direktorių), iš anksto pateikti vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą; 

13.5.6. išvesti vaikus iš įstaigos ribų galima tik lydint mokytojo padėjėjui; 

13.5.7. stebėti,  kad  pasivaikščiojimo metu vaikai neprivalgytų nuodingų grybų, uogų,  žolių  ir  kt.; 

13.5.8. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikti pirmąją pagalbą, informuoti administraciją, palydėti 

nukentėjusįjį gydymo įstaigą; 

13.5.9. kartu su mokytojos padėjėja plauti žaislus, prižiūrėti augalus, gėles, tvarkyti savo grupės ir 

aikštelės teritoriją; 

13.5.10. kontroliuoti vaikų maitinimą: porcijų dydį, estetinį stalo vaizdą;  

13.5.11. neįleisti į grupę pašalinių asmenų; 

13.5.12. neišleisti vaikų vienų į namus; 

13.5.13. ugdyti tvirtas vaiko dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, skatinti 

asmenybės galių plėtojimą; 

13.5.14. užtikrinti kokybišką vaiko kompetencijų ugdymą, organizuoti pedagoginį procesą, 

orientuotą į individualias ugdymo (-si) poreikius, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslus ir 

išsilavinimo standartus; 

13.5.15. sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus, 

inicijuoti individualių programų, projektų rengimą; 

13.5.16. teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaikant ugdymo turinį, metodus ir priemones; 

13.5.17. formuoti vaiko sveikos ir saugios gyvensenos, ekologinės elgsenos įgūdžius;  

13.5.18. vykdyti Specialiojo ugdymo ir kitų įstatymų numatytas pareigas; 

13.5.19. tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentaciją; 
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13.5.20. analizuoti ir vertinti pedagoginę veiklą, teikti pasiūlymus; 

13.5.21. dalyvauti vykdant mokyklos-darželio vidaus auditą, numatyti ugdymo turinio, kaitos, 

finansinės veiklos tobulinimo galimybes; 

13.5.22. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose mokyklos-darželio renginiuose, projektuose ir 

kitose veiklose; 

13.5.23. nustatyta tvarka ir terminais tikrintis sveikatą, išklausyti higienos ir pirmos pagalbos 

kursus; 

13.5.24. negalėdama atvykti į darbą, apie tai privalo įspėti direktorių;  

13.6. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 

13.7. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus, juos atstovaujančius asmenis) dalyvauti 

grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo (-si) galimybes; 

13.8. bendradarbiauti su kitais grupėje, mokykloje-darželyje dirbančiais specialistais 

(meno pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais; 

13.9. sistemingai informuoti tėvus (globėjus, juos atstovaujančius asmenis) apie vaikų 

pasiekimus, ugdymo (-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių 

tenkinimo ir pan.); 

13.10. informuoti mokyklos-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

13.11. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais, jais atstovaujančiais 

asmenimis), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų, juos atstovaujančių asmenų) 

leidimą/prašymą; 

13.12. dalyvauti bendrose mokyklos-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.; 

13.13. laikytis mokyklos-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją. 

 

IV SKYRIUS 

TEISĖS 
 
 

14.  Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas turi teisę: 

14.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;  

14.2. rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo 

programas; 

14.3. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 

14.4. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų 

pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, 

administracijos; 

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

14.6. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

14.7. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

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

garantijas;  

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

V SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖ 
 

15. Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas atsako: 

15.1. už jam paskirtos grupės vaikų saugumą ir gyvybę buvimo mokykloje-daželyje 

,,Ąžuoliukas“, organizuotų renginių ir išvykų metu; 

15.2. už vaikų apsaugą nuo patyčių, patyčių prevenciją, ir auklėjimo priemonių taikymą, 

pastebėjus patyčias; 

15.3. už mokyklos-darželio nuostatų ir kokybišką auklėtojo pareigybės vykdymą;  

15.4. už teisingą kasdieninio vaikų įstaigos lankymo apskaitos vedimą. 

16. Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo 

kokybę. 

17. M o k y t o j u i , pažeidusiam darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
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tvarka gali būti skiriamos nuobaudos. 

 

_________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

 

__________________________________________ 

  (vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“  

(190238290) 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

Direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. V-371 

 

 
 
 

SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI 

DALIS 
 
 

1. S pecialiojo pedagogo, logopedo pareigybė, kodas 2 3 5 2 , yra priskiriama pareigybių, 

kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei. 

2. Pareigybės lygis: A. 

3. Pareigybės paskirtis: padėti vaikams, turintiems specialiųjų poreikių (turintiems intelekto 

sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos 

sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių 

sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams ir kt.), geriau adaptuotis 

visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, 

mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. 

4. Pavaldumas: specialusis pedagogas, logopedas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
 

5. Specialiojo pedagogo kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

5.1. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo ar 

oligfrenopedagogo kvalifikaciją; 

5.2. yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį; 

5.3. yra baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos 

(specialiosios pedagogikos ) studijų programą (specializaciją). 

6. Logopedo kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

6.1. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir logopedo ar defektologo logopedo, ar 

oligofrenopedagogo kvalifikaciją; 

6.2. yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį; 

6.3. yra baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją). 

7. Specialusis pedagogas, logopedas turi žinoti ir išmanyti: 

7.1. specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus; 

7.2. pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų 

žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, kalbos raidos ypatumus, 

kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus bei įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius; 

7.3. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti, padedant 

specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas; 

7.4. bendravimo su specialiųjų poreikių ar kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, juos atstovaujančiais asmenimis) specifiką, padedant specialiųjų poreikių mokiniams išreikšti jų 

poreikius ir įgyvendinti teises. 

7.5. gebėti įvertinti, mokinių specialiuosius 

poreikius;  
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7.6. jo darbą reglamentuojančius teisės aktus. 

8. Specialusis pedagogas, logopedas privalo vadovautis: 

8.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais; 

8.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

8.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;  

8.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais; 

8.5. Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ nuostatais;  

8.6. etikos principais; 

8.7. darbo tvarkos taisyklėmis; 

 8.8. darbo sutartimi; 

8.9. šiuo pareigybės aprašymu; 

8.10. kitais Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ lokaliniais dokumentais

 (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

9. Specialusis pedagogas, logopedas atlieka šias funkcijas: 

9.1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų, 

kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina 

pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – 

mokinio namuose, taip pat dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant nustatyti sutrikimo pobūdį, 

vaikų specifinius individualius poreikius; 

9.2. dirba mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie 

mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus; 

9.3. numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, 

atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko; 

9.4. organizuoja rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines pratybas; 

9.5. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo 

pedagogo 

kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno 

specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; 

9.6. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių 

mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį; 

9.7. pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų poreikių mokiniams 

mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis mokykloje, 

vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias 

programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją; 

9.8. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, 

juos atstovaujantiems asmenims), tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais; 

9.9. šviečia mokyklos-darželio bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, kalbos raidos, 

kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius; 

9.10. šalina specialių poreikių mokinių kalbos sutrikimus logopediniuose užsiėmimuose. Mokinį 

priima į logopedinius užsiėmimus tik gavęs mokinio tėvų raštišką sutikimą, pašalinus sutrikimą, vėl 

gavęs raštišką tėvų sutikimą, užsiėmimus nutraukia; 

9.11. veda logopedinius užsiėmimus tik po pamokų (2-3 kartus per savaitę kiekvienam vaikui), 

ir kaip specialusis pedagogas dirba pamokų metu; 

9.12. pildo savo darbo dokumentus, savo dienyne žymi vaikų lankomumą;  

9.13. parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą; 

9.14. sistemingai tobulina savo kvalifikaciją; 

9.15. tiesiogiai atsako už jam patikėtus 

darbus; 

9.16. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo  

pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos 
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direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu; 

9.17. laikosi pedagoginės etikos normų. 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 
 

10. Specialusis pedagogas, logopedas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines 

patyčias, smurtą: 

10.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

10.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimus, mokyklos-darželio 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

10.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės mokytoją apie įtariamas 

ar įvykusias patyčias; 

10.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, j u o s  a t s t o v a u j a n č i u s  a s m e n i s ) ir/ar mokyklos-darželio 

darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

11. Specialusis pedagogas, logopedas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje 

arba gavęs apie jas pranešimą: 

11.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

11.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

11.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

11.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės mokytoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją). 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 
 

12. Specialusis pedagogas, logopedas atsako už: 

12.1. specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir 

gyvybę; 12.2. specialiųjų poreikių mokinių programų 

vykdymą; 

12.3. kitų specialistų, vykdančių specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programas, 

veiklos koordinavimą; 

12.4. turimos informacijos konfidencialumą apie specialių poreikių vaikus ir specialiųjų 

poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu. 

13. Specialiajam pedagogui, logopedui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba 

baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 

13.1. aplaidžiai vykdė savo pareigas: dėl vaiko ištyrimo ar užsiėmimų organizavimo negavo tėvų 

(globėjų, juos atstovaujančių asmenų) sutikimo, laiku neinformavo tėvų (globėj, juos atstovaujančių 

asmenų) dėl jų vaiko ugdymo ar lankomumo ir kt.; 

13.2. pažeidė darbo drausmę; 

13.3. grubiai, nepagarbiai elgėsi su bendradarbiais, mokiniais, jų tėvais (globėjais, juos 

atstovaujančiais asmenimis);  

13.4. savo veiksmais ar neveikimu padarė žalą; 

13.5. naudojo neleistinus pedagoginio darbo metodus; 

13.6. naudojo spaudimą ir sankcijas ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, juos 

atstovaujantiems asmenims), mokytojams; 

13.7. naudojo neteisėtus pedagoginio, socialinio tyrimo metodus. 

14. Specialusis pedagogas, logopedas už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas 

iš darbo. 

________________________ 
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Susipažinau, supratau ir sutinku: 
 
_______________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOIUKAS“ 

(190238290) 

 

PATVIRTINTA  

Rokiškio mokyklos-darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 2 d.  įsakymu Nr.  

V-340 
 
 
 
 
 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 
 

1. Pailgintos dienos grupės auklėtojo, mokytojo ar laisvojo mokytojo (toliau – Auklėtojo) 

pareigybė yra priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis: Auklėtojas priskiriamas A lygio pareigybei, kodas 2359. 

3. Pareigybės paskirtis: teikti neformaliojo švietimo mokamą paslaugą pailgintos dienos ar 

popamokinės veiklos grupėje, auklėjant ir ugdant mokinius. 

4 . Su Auklėtoju, turinčiu papildomos mokymo veiklos verslo liudijimą, patalpos nuomos sutartį 

pasirašo ir Auklėtoją teikti pailgintos dienos grupės mokamas paslaugas priima ir atleidžia direktorius. 

Auklėtojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

5. Auklėtojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, LR 

Švietimo įstatymu, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą, Rokiškio 

mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ lokaliniais aktais: nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo 

pareigybės aprašymu. 
 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
 

6. Auklėtojas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą laipsniu ar jam 

prilygtu išsilavinimu ir pedagogo kvalifikaciją. 

7. Auklėtojas turi: 

7.1. išmanyti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus, 

išmanyti patalpų evakuavimo schemas; 

7.2. mokėti suteikti pirmąją pagalbą, ištikus nelaimingam atsitikimui; 

7.3. gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos reikalavimų bendrauti su 

mokiniais, jų tėvais ir interesantais. 
 
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS 
 
 

8. Auklėtojas atlieka šias funkcijas: 

8.1. organizuoja pailgintoje grupėje ar popamokinėje veikloje dalyvaujančių mokinių saugią 

priežiūrą, kryptingą, planingą, nuoseklų ir turiningą jų auklėjimą, meninį, sportinį ar pažintinį ugdymą; 

8.2. savo nuožiūra, pasirinkdamas pedagoginės veiklos metodus ir formas, planuoja ir 

organizuoja mokinių veiklą, atsižvelgiant į jų amžių, individualius ir grupės poreikius, suderinus su 

mokinių tėvais mokinių poreikius dėl ugdymo; 

8.3. užtikrina į pailgintą grupę atėjusio mokinio saugumą;  

8.4. teikia pagalbą mokiniams, ruošiant namų darbus; 
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8.5. pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškai pasireikšti;  

8.6. vykdo grupės lankomumo apskaitą; 

8.7. informuoja tėvus, klasės auklėtoją apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos 

grupės metu, mokinių pasiekimus, įtarimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus; 

8.8. informuoja klasės mokytoją, mokyklos vadovybę apie mokinių socialines problemas, 

įtarimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, ir bendradarbiauja su jais ir gauna iš jų reikalingą 

informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą, užtikrinant vaikų interesus ir poreikių tenkinimą; 

8.9. priima mokinį į grupę ir iš jos išbraukia pagal raštišką tėvų prašymą, su sąlyga, kad vykdomi 

mokėjimai už darbą prailgintoje grupėje (popamokinėje veikloje); 

8.10. išleidžia mokinį namo tėvų raštu nurodytu laiku arba perduoda tėvų arba to tėvo, su kuriuo 

nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tėvams gyvenant skyrium, raštu nurodytam asmeniui; 

8.11. reaguoja į smurtą ir patyčias, nedelsiant apie tai informuoti direktorių ar direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui; 

8.12. vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui teisėtus nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 
 

9. Auklėtojas atsako už: 

9.1. jam pavestų funkcijų tinkamą ir kokybišką vykdymą, pavestų mokinių auklėjimą, sveikatą ir 

saugumą pailgintos grupės (popamokinės veiklos), kai mokinys į ją ateina, metu; 

9.2. darbo drausmės pažeidimus, teisės aktų reikalavimų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių 

vykdymą; 

9.3. tinkamą darbo laiko ir darbo priemonių naudojimą tik darbo funkcijoms vykdyti;  

9.4. savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą; 

9.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą. 

10. Auklėtojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Auklėtojas už darbo drausmės pažeidimus ir darbo funkcijų ir pareigų netinkamą vykdymą 

gali būti atleistas iš darbo. 
 

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau, supratau ir sutinku: 

 

__________________________________________   

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

(190238290) 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio  

,,Ąžuoliukas“  2019 m. 

gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 

V-371 

 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

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

neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės lygis A. Kodas 2355; 

1.1. turėti aukštąjį,  universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei mokytojo kvalifikaciją, 

atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus; 

1.2. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais mokyklos-darželio veikloje naudojamais programiniais 

paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe; 

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

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 

,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus"; 

1.4. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, 

pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir 

organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, 

sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

2. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas: 

2.1.1. parengia neformalaus švietimo programas, jei nėra patvirtintų ŠMM; 

2.1.2. pasirengia neformaliojo švietimo užsiėmimams, juos tinkamai organizuoja; 

2.1.3. stebi mokinių/vaikų pasiekimus ir pažangą; 

2.1.4. reaguoja į smurtą ir patyčias pagal mokyklos- darželio vidaus normatyvinius dokumentus. 

2.1.5. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką; 

2.1.6. tobulina savo kvalifikaciją; 

2.1.7. užtikrina, kad ugdymo užsiėmimuose mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių ir 

saugos reikalavimų; 

2.1.8. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų; 

2.1.9. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, 

savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę; 
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2.1.10. laikosi mokyklos- darželio nustatytų etikos normų; 

2.1.11. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; 

2.1.12. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą. 

2.2. Veikla bendruomenei: 

2.2.1. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) 

tikslų; 

2.2.2. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse; 

2.2.3. dalyvauja mokyklos- darželio veiklos planavime, vidaus įsivertinime; 

2.2.4. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos. 

2.3. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus. 

2.4. Savo darbe vadovaujasi viešai mokyklos- darželio internetinėje svetainėje skelbiama ir 

tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta 

informacija. 

2.5. Vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir mokykloje- darželyje nustatytų tvarkų, 

reikalavimų, taisyklių. 

 

_______________________________________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau, supratau ir sutinku:  

 

__________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, data 


