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MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

 1. Lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytojo pareigybė yra priskiriama pareigybių grupei 
kuriai būtinas ne žemesnis kaip aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 
metų) išsilavinimas.  
 2. Pareigybės lygis – A2.  
 3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
meninį ugdymą, vadovaujantis įstaigoje patvirtinta programa ir Vaikų pasiekimų aprašu.  
 4. Meninio ugdymo mokytojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI MENINIO UGDYMO PEDAGOGUI 
 

5. Meninio ugdymo mokytojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį 
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų) ir muzikinio ugdymo išsilavinimą.  

6. Meninio ugdymo mokytojas privalo dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais 
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą,  minėtu pavyzdiniu savo pareigybės aprašu. 

7. Meninio ugdymo mokytojas privalo atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 
V-774, reikalavimus. 

 
III. MENINIO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 
8. Meninio ugdymo mokytojas:  

           8.1. sudaro optimalias sąlygas vaikų meninei saviraiškai ir elementariai muzikinei kūrybai; 
 8.2. meninio ugdymo tikslų siekia sudarydamas atitinkančias vaikų amžiaus psichologinius 
ypatumus pedagogines sąlygas: susipažįsta su individualiais vaiko meniniais gebėjimais, patirtimi 
ir kuria turtingą, įvairią muzikinę aplinką; 
 8.3. atrenka ugdymo būdus ir metodus įvairioms meninės veiklos formoms ir rūšims; 
 8.4. kaupia metodines priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą (muzikos instrumentai, 
audio, video įrašai, žaislai, paveikslai ir kt.); 
 8.5. meninę veiklą skatina įvairiomis formomis: muzikos valandėlėmis, savarankišku 
muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muzikos pritaikymu įvairioje kitoje veikloje; 
 8.6. reguliariai rengia kalendorines, tradicines šventes, popietes, vakarones vaikams; 
 8.7. muzikinę veiklą organizuoja tik patikrinus jų balsų diapazonus, muzikinę klausą; 
 8.8. labai gabiems muzikai vaikams sudaro sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam 
lavinimui, parenkant sudėtingesnius muzikos kūrinius, skiriant papildomą laiką individualiam bei 
grupiniam darbui; 
 8.9. labai gabius muzikai vaikus ruošia apžiūroms, konkursams, festivaliams;  

8.10. prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas; 
8.11. bendradarbiauja su grupių mokytojomis planuojant ugdomąją veiklą; 
8.12. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų meninio ugdymo 

pasiekimus informuoja tėvus (globėjus); 
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8.13. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje 
dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo klausimais;  

8.14. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 
8.15. telkia kolektyvą ir vaikus bendriems renginiams; 
8.16. rūpinasi lopšelyje-darželyje vykstančių šventinių renginių organizavimu, salės 

puošimu. 
9. Meninio ugdymo mokytojas turi teisę: 
9.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 
9.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 
9.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, 
administracijos;  

9.4  teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo; 
9.5. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 
9.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 
9.7. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas 

garantijas;   
9.8.  turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; 
9.9. ne mažiau kaip 2 val. per savaitę skirti metodinei veiklai. 
10. Meninio ugdymo mokytojas privalo:  
10.1. užtikrinti savo darbo kokybę;  
10.2. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi 

poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro;   

10.3. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;  
10.4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 
10.5. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti meninėje veikloje, derinti 

šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; 
10.6. bendradarbiauti su kitais, įstaigoje dirbančiais specialistais (auklėtojais, logopedu ir 

kt.) vaikų meninio ugdymo klausimais; 
10.7. sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų meninio ugdymosi pasiekimus, 

ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias problemas; 
10.8. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 
10.9. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, vidaus audito vykdyme ir kt.;            
10.10. laikytis įstaigos darbo tvarkos, darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos 

taisyklių; 
10.11. laiku pildyti privalomą dokumentaciją; 
10.12. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.        
11. Meninio ugdymo mokytojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 
11.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 
11.2. apie įtariamas ar įvykusias patyčias nedelsiant informuoja patyrusio patyčias, smurtą 

vaiko pedagogus, Lopšelio-darželio administraciją. Nesant galimybei pranešti pedagogams 
(ugdantiems konkretų vaiką) ar Lopšelio-darželio vadovams, meninio ugdymo mokytojas tiesiogiai 
praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; 

11.3. esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias 
suteikti institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.); 

12. Meninio ugdymo mokytojas privalo būti susipažinęs su Lopšelyje-darželyje patvirtintu 
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, vadovautis juo darbe.  
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IV. ATSAKOMYBĖ  
 

13. Meninio ugdymo mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei 
vaikų saugumą ugdymo(-si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų. 

14. Meninio ugdymo mokytojas asmeniškai atsako už pareigybės aprašyme nurodytų 
funkcijų tinkamą vykdymą ir pavestų užduočių atlikimą laiku.  

15. Už savo pareigų netinkamą vykdymą meninio ugdymo mokytojas atsako Lopšelio-
darželio darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Nepranešimas Lopšelio-darželio vadovams ir (ar) savivaldybės administracijos vaiko 
teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai apie vaiko atstovų pagal įstatymą ir (ar) kitų asmenų daromus 
vaiko teisių pažeidimus užtraukia atsakomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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