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SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas (toliau vadinama Aprašas)
reglamentuoja meninio ugdymo mokytojo, dirbančio lopšelyje – darželyje profesinę veiklą.
2. Meninio ugdymo mokytojas– asmuo, dirbantis ikimokyklinėje įstaigoje, ir atliekantis
vaikų muzikinį auklėjimą pagal pasirinktą įstaigos ugdymo programą.
3. Meninio ugdymo mokytojas yra tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui.
4. Meninio ugdymo mokytoją priima į darbą ir iš jo atleidžia įstaigos vadovas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu.
5. Meninio ugdymo mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, (Žin., 2011-03-31, Nr. 38-1804), Vaiko teisių konvencija 2000, Lietuvos Respublikos
nutarimais, švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus
vaikų ugdymą, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, meninio ugdymo mokytojo pareigybės
aprašymu.
6. Meninio ugdymo mokytojo darbo užmokestis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Meninio ugdymo mokytojo pareigybė priskiriama III grupei, pareigybės lygis – B.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
8. Meninio ugdymo mokytojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį muzikinį
išsilavinimą. Atitinkamas ikimokyklinio ugdymo programas gali vykdyti asmenys, įgiję išsilavinimą/
specialybę ar baigę studijų programą, nurodytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“ 1 ir 2 Aprašo prieduose.
9. Meninio ugdymo mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą,
privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams
pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos
tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra
išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu
(šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos
studijų programas).

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
10. Organizuoja ir vykdo vaikų muzikinį ugdymą įstaigoje.
11. Užtikrina ugdytinių saugumą, kokybišką muzikinį ugdymą, organizuoja pedagoginį
procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus,
išsilavinimo standartus.
12. Padeda vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoja kūrybinius,
kultūrinius interesus, daro poveikį socialinei kultūrinei lopšelio-darželio aplinkai, teikia vaikams,
tėvams (globėjams) pedagoginę pagalbą.
13. Laikosi teisės norminių aktų, patvirtintų pedagogų etikos normų, darbo tvarką
nustatančių dokumentų.
14. Nešališkai vertina ugdytinių ugdymosi pasiekimus.
15. Fiksuoja muzikinio ugdymo procesą žurnale.
16. Rengia individualias programas, planuoja darbą.
17. Tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus.
18. Muzikos užsiėmimuose siekia kuo glaudesnės sąveikos su kitomis ugdymo sritimis.
19. Lavina visų vaikų muzikinius gabumus, atsižvelgiant į jų galimybes.
20. Organizuoja ir praveda muzikos užsiėmimus, pramogas, šventes, vakarones.
21. Telkia kolektyvą bendriems renginiams ir pagal galimybes dalyvauja miesto, rajono,
respublikos renginiuose.
22. Taiko informacines technologijas, valstybės ir regiono švietimo naujoves ugdymo
procese.
23. Dalyvauja lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos ir ikimokyklinio
ugdymo programų rengime.
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