
PATVIRTINTA 

Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ 

direktoriaus 2022 m. lapkričio    d. 

įsakymu Nr. 

 

ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“ FIZINIO UGDYMOMO 

KYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ fizinio ugdymo mokytojas. 

2. Pareigybės grupė – specialistai. 

3. Pareigybės lygis – B. 

4. Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinių gebėjimų lavinimą. 

5. Fizinio ugdymo mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą, darželio nuostatais, darželio darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo Aprašu. 

6. Fizinio ugdymo mokytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, sudaro rašytinę darbo sutartį 

darželio direktorius 

7. Fizinio ugdymo mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atskaitingas 

direktoriui. 

 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

8. Fizinio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: 

8.1. fizinio ugdymo mokytojo kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) numatytus reikalavimus. 

8.2. turi būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų;  

8.3. būti išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir 

turėti tai patvirtinančius dokumentus;  

8.4. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

8.5. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

 

III. SKYRIUS 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO  FUNKCIJOS 

 

9. Fizinio ugdymo mokytojas privalo: 

9.1. organizuoti vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje vykdomus renginius; 

9.2. sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, sveikatos būklę, socialinę kultūrinę 

kompetenciją, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus; 

9.3. organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, fizines 

galias, ugdymo tikslus, uždavinius; 

9.4. vesti korekcinės gimnastikos pratybas vaikams, atsižvelgiant į sutrikimus (netaisyklinga 

laikysena, skoliozė, plokščiapėdystė ir. t.t.); 

9.5. organizuoti vaikams sveikos gyvensenos užsiėmimus, konsultuoti pedagogus, tėvelius vaikų 

sveikatingumo klausimais; 
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9.6. atlikti tyrimus ir analizuoti vaikų fizinių rodiklių kaitą; 

9.7. tvarkyti ir saugoti sportinio ugdymo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir papildymu; 

9.8. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus darželyje dirbančius 

specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo klausimais. 

9.9. supažindinti vaikus su saugaus elgesio taisyklėmis kūno kultūros užsiėmimų bei organizuotų 

renginių metu, saugoti vaikų sveikatą ir gyvybę; 

9.10. vykdyti kitus teisėtus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su darbu;  

9.11. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programos rengime, veiklos kokybės vertinimo vykdyme ir kt. 

 

IV. SKYRIUS 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO TEISĖS 

 

10. Fizinio ugdymo mokytojas turi teisę: 

10.1. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas; 

10.2. gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš įstaigos vadovų, sveikatos priežiūros 

specialisto, auklėtojų ir kitų pedagogų; 

10.3. pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus ugdymo institucijos atstovus; 

10.4. tobulinti kvalifikaciją; 

10.5. teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

10.6. naudotis įstaigos bibliotekos fondais, kompiuterine įranga, skirta bendram naudojimui. 

 

V. SKYRIUS 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Fizinio ugdymo mokytojas dirba Šilalės sporto mokyklos sporto salėje, darželio sporto klasėje 

arba darželio kieme. 

12. Kūno kultūros pedagogas dirba pagal darželio direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

 

VI. SKYRIUS 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

13. Fizinio ugdymo mokytojas privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, 

mandagus ir taktiškas su kolegomis, mokiniais, darbuotojais, tėvais ir interesantais.  

14. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos 

Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

15. Fizinio ugdymo mokytojui draudžiama: 

15.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

15.2. naudoti darbo laiką ne tarnybos tikslais; 

15.3. darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas. 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau: 
 

 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 

 (vardas ir pavardė, parašas, data) 

 


