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KAIŠIADORIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ 

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO („SPORTINIAI ŽAIDIMAI“) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytojas (toliau – mokytojas) yra 

ikimokyklinės ugdymo įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

2. Neformaliojo ugdymo mokytojo („Sportiniai žaidimai“) pareigybė reikalinga ugdyti 

įvairių poreikių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo 

kompetenciją, organizuoti sportinę veiklą tenkinant vaikų prigimtinį poreikį judėti.   

3. Mokytojo pareigybės kodas – 235906. 

4.  Pareigybės lygis – A2.  

5. 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, lopšelio-darželio nuostatais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo Aprašu. 

 
II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

MOKYTOJUI 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir 

būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją; 

6.2. išmanyti specialių priemonių ir ugdymo metodų panaudojimą fizinių kūno galimybių 

lavinimo veikloje; 

6.3. prieš pradedant dirbti, privalo būti išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus, 

pirmosios pagalbos kursus, gavęs sveikatos žinių pažymėjimą; 

6.4. turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

6.5. gerai mokėti lietuvių kalbą. 

 

III. MOKYTOJO DARBO FUNKCIJOS 

7. Mokytojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą; 

6.2 planuoja grupės ugdomąją veiklą, sistemingai jai ruošiasi; 

6.3. kuria salės (grupės) ugdomąją aplinką, parenka priemones; 

6.4. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, sveikatos būklę, socialinę kultūrinę 

kompetenciją, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus; 

6.5. tvarko ir saugo sportinio ugdymo priemones bei rūpinasi jų atnaujinimu ir papildymu; 

6.6. užtikrina vaikų gyvybės ir sveikatos priežiūrą, atsako už vaikų saugumą ugdymo 

proceso metu įstaigoje ir už jos ribų; 

6.7. įvykus nelaimingam atsitikimui suteikia pirmąją būtiną pagalbą, informuoja 

administraciją, įvertinus būklę iškviečia greitąją medicinos pagalbą, praneša tėvams; 

6.8. organizuoja vaikų ugdomąją veiklą lauke pagal higienos normos reikalavimus; 

6.9. informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ir sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 
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6.10. nepalieka vaikų be priežiūros; 

6.11. dirba pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį; 

6.12. dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose. 
 

IV. MOKYTOJO TEISĖS 

8. Mokytojas turi teisę: 

8.1. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas; 

8.2. gauti informacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, ir kitų 

pedagogų, administracijos, SMC, Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Pedagoginės psichologinės 

tarnybos ir kt.; 

8.3. konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymu 

susijusius asmenis ar institucijų atstovus; 

8.4. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti 

kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą; 

8.5. teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

8.6. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje; 

8.7. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų 

nustatytas garantijas; 

8.8. dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, bendruose įstaigos renginiuose, 

projektuose ir kitose veiklose, teikti siūlymus darbų kokybei gerinti; 

8.9. turėti darbų saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

 
V. MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ 

9. Mokytojas atsako už: 

9.1. ugdytinių gyvybę ir sveikatos apsaugą visą jų buvimo laiką darželyje; 

9.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų 

darbe laikymąsi; 

9.3. lopšelio-darželio nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme 

numatytų funkcijų kokybišką vykdymą; 

9.4. konfidencialumo principo laikymąsi (neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas); 

9.5. patikėtą inventorių; 

9.6. darbo atlikimą, nepažeidžiant higienos reikalavimų; 

9.7. darbo drausmės pažeidimus. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Mokytojas už savo darbą pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Mokytoją 

skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų įstaigos direktorius. 

11.  Už funkcijų nevykdymą mokytojas atsako lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka. 

 
 
 

 


