
PATVIRTINTA 

Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ 

direktoriaus 2022 m. lapkričio    d. 

įsakymu Nr. 
 

ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGINIS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

2. Pareigybės grupė – specialistai. 

3. Pareigybės lygis B. 

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

priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių gebėjimų lavinimą. 

5. Meninio ugdymo mokytojas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Šilalės r. sav. savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymais, Mokyklos nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu. 

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

darželio direktorius 

7. Meninio ugdymo mokytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atskaitingas 

direktoriui. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

8.1. meninio 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 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS 
 

9. Meninio ugdymo mokytojas privalo: 

9.1. organizuoti ir vykdyti vaikų meninį ugdymą, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa 

planuoti muzikinę veiklą; 

9.2. pratinti vaikus prie meniškai vertingos profesionalios muzikos suvokimo, formuoti muzikinio 

skonio pradmenis; 

9.3. kurti ugdomąją aplinką, parinkti vaiko amžių ir galimybes atitinkančias muzikinio ugdymo 

priemones; 

9.4. telkti kolektyvą ir vaikus bendriems renginiams; 

9.5. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-darželyje 

dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo klausimais; 



9.6. tvarkyti ir saugoti meninio ugdymo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir papildymu; 

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

9.8. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose darželio renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. 

Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas. 

 

IV. SKYRIUS 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO TEISĖS 

 

10. Meninio ugdymo mokytojas turi teisę: 

10.1. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas; 

10.2. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas; 

10.3. gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, 

pradinių klasių mokytojų ir kitų pedagogų, administracijos, vaiko teisių apsaugos tarnybos, 

pedagoginės psichologinės tarnybos, pedagoginio psichologinio centro ir kt.; 

10.4. pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, apie ikimokyklinio ugdymo vaikų 

muzikos ugdymą. 

10.5. tobulinti kvalifikaciją; 

10.6. teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo. 

10.7. Organizuoti vaikų išvykas už mokyklos ribų; 

10.8. prireikus kviestis mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 
 

V. SKYRIUS 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Meninio ugdymo mokytojas dirba muzikos, darželio aktų salėje arba grupės patalpose. 

12. Meninio ugdymo mokytojas dirba pagal darželio direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 
 

VI. SKYRIUS 

MUZIKOS PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ 

 

13. Meninio 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 muzikos pedagogas atsako 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

15. Meninio 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) 
 


