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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Meninio ugdymo mokytojo pareigybė priskiriama
specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai”
ugdytinių meninio ugdymo veiklą.
4. Meninio ugdymo mokytoją priima į darbą, nustato atlyginimą ir atleidžia direktorius.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Meninio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)
išsilavinimą, muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją ir būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų
(1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų.
5.2. 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, reikalavimus.
5.3. Gebėti organizuoti muzikinio (meninio) ugdymo procesą.
5.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Meninio ugdymo mokytojo funkcijos:
6.1.Vykdyti muzikinio (meninio) ugdymo procesą, taikant tradicinius ir inovatyvius
muzikinio ugdymo(si) metodus.
6.2. Lavinti ugdytinių muzikinius ir kūrybinius gebėjimus.
6.3. Formuoti sceninės kultūros pagrindus.
6.4. Stebėti, vertinti, fiksuoti vaikų muzikinius (meninius) gebėjimus, pasiekimus ir
pažangą.
6.5. Ruošti vaikus dalyvavimui konkursuose, šventėse, koncertuose darželyje, mieste ir
respublikoje.
6.6. Organizuoti darželio bendruomenės muzikinę (meninę) veiklą;
6.7. Rengti ilgalaikius muzikinio (meninio) ugdymo planus, pildyti elektroninį dienyną,
tvarkyti kitą meninio ugdymo mokytojo veiklos dokumentaciją.
6.8. Kurti didaktiniu požiūriu tinkamą muzikinio (meninio) ugdymosi aplinką, metodines
priemones.
6.9. Bendrauti ir bendradarbiauti su darželio pedagogais, tėvais (globėjais), laikytis
konfidencialumo principo.
6.10. Užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, kokybišką ugdymą, pagal vaikų gebėjimus ir
galimybes individualizuojant ugdymo turinį.
6.11. Informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos

problemas, pastebėtą ar įtariamą smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, kitą vaiko
teisių pažeidimą.
6.12. Atlikti direktoriaus įsakymu pavestas kito darbuotojo (auklėtojo, priešmokyklinio
ugdymo pedagogo ir kt.) funkcijas.
6.13. Laikytis įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių.
6.14. Vykdyti kitus su darželio veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus
pavedimus.
IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
7. Meninio ugdymo mokytojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir
atskaitingas darželio direktoriui.
8. Meninio ugdymo mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
8.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme bei lopšelio-darželio nuostatuose,
atlikimą;
8.2. savo darbo kokybę bei vaikų sveikatą ir saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir
už jos ribų;
8.3. darbo, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, higienos reikalavimų
vykdymą;
8.4. konfidencialų gautų duomenų naudojimą ir tvarkymą;
8.5. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos
sprendimų, kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių ugdymo proceso ir meninio ugdymo
mokytojo darbo organizavimą, darželio direktoriaus įsakymų laikymąsi bei tinkamą jų
įgyvendinimą;
9. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus
meninio ugdymo mokytojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
_______________________

