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 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
  

I. PAREIGYBĖ 
1. Lopšelio-darželio „Rasa“ priešmokyklinio ugdymo mokytojas yra priskiriamas 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 priešmokyklinį ugdymą 5-6 (7) m. vaikams. 
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui. 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJUI 
5. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  

 5.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą; 
 5.2. turėti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo 
kvalifikaciją; 
 5.3. būti išklausius priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal 
Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. 
 5.4. atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, reikalavimus. 
 

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS 
6. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas privalo vykdyti šias funkcijas:  

 6.1. sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, 
brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;  
 6.2. mokytojas, įgyvendinęs Priešmokyklinio ugdymo programą, privalo atlikti vaikų 
galutinį pasiekimų vertinimą, aptarti jį su tėvais (globėjais) ir parengti Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-ų) rekomendaciją pagal 
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede nustatytą formą;  
 6.3. organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) 
poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus, daryti išvadas apie kiekvieno 
vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti individualių ugdymo(-si) programų rengimą, 
dalyvauti jas rengiant;  
 6.4. kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 
ugdymo(- si) aplinką;  
 6.5. supažindinti šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti apie 
vaiko daromą ugdymosi pažangą;  
 6.6 skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpintis tėvų švietimu, pagal kompetenciją 
teikti jiems informaciją, konsultuoti;  
 6.7. parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-
si) poreikius;  
 6.8. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje 
dirbančius specialistus priešmokyklinio vaikų ugdymo klausimais;  
 6.9. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose 
veiklose; 

 6.10. bendradarbiauti su kitais pedagogais (logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu, 
grupių mokytojomis ir kt.);  
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 6.11. tobulinti savo kvalifikaciją; 
 6.12. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 
grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 
 6.13. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 
problemas; 
 6.14. vykdyti privalomus veiksmus priimant vaikus į grupę ir jiems susirgus. Įtarus, kad 
vaikas serga, nedelsiant apie vaiko būklę informuoti teisėtą vaiko atstovą, esant būtinumui 
nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą;  
 6.15. nuolat vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis Lopšelyje-darželyje 
patvirtintu Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu. Pedagogas, įtaręs 
ar pamatęs, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje nedelsdamas: įsikiša ir nutraukia 
bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; apie įtarimus arba konkretų smurto ar (ir) patyčių atvejį 
praneša Lpšelio-darželio direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. Nesant galimybei pranešti 
direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, tiesiogiai praneša savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui ir 
(ar) policijai; esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias 
suteikti institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.); 
 6.16. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais   
asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 
 6.17. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, metodinėje 
veikloje, veiklos kokybės įsivertinime ir kt.;            
 6.18. laikytis įstaigos darbo tvarkos, darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės 
saugos taisyklių; 
 6.19. laiku pildyti ir pateikti privalomą dokumentaciją; 
 6.20. analizuoti ir vertinti pedagoginę veiklą, teikti pasiūlymus; 
 6.21. nustatyta tvarka ir terminais tikrintis sveikatą, išklausyti higienos įgūdžių ir pirmos 
pagalbos kursus; 
  

IV. ATSAKOMYBĖ 
7.  priešmokyklinio ugdymo mokytojas atsako:  

 7.1. už jam paskirtos grupės vaikų saugumą ir gyvybę buvimo lopšelyje-daželyje „Rasa“ 
ir organizuotų renginių metu;  
 7.2. už vaikų apsaugą nuo patyčių, patyčių prevenciją ir auklėjimo priemonių taikymą, 
pastebėjus patyčias; 
 7.3. už kokybišką pareigų vykdymą;  
 7.4. už teisingą kasdieninio vaikų įstaigos lankymo apskaitos vedimą;  

8.  Mokytojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 
gali būti taikomos nuobaudos.  

_______________________________________________________ 
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