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 ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PUŠELĖ” 
MENINIO UGDYMO MOKYTOJOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Meninio ugdymo mokytojo pareigybė  priskiriama  specialistų pareigybių grupei. 
2. Pareigybės lygis – A2. 
3. Tiesiogiai pavaldus direktoriui ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
  

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  
4. Muzikos mokytojas privalo: 
4.1. turėtiaukštąjįišsilavinimąirpedagogokvalifikaciją; 
4.2. būti baigęs bet kurią muzikos mokytojų rengimo arba bet kurią muzikos studijų programą; 
4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijų reikalavimus; 
4.4. būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo 
programoms; 
4.5. būti kūrybišku, iniciatyviu, gebėt dirbti komandoje; 
4.6. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, 
reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, direktoriaus įsakymais bei šiuo 
Pareigybės aprašu. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
5. Muzikos mokytojo funkcijos: 
5.1. įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas; 
5.2. planuoja muzikinę veiklą, derina su grupės ilgalaikiu veiklos planu, trumpalaikiu grupės planu, 
įstaigos mėnesio veiklos planu; 
5.3. ugdo ir/ ar dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese, integruoja muzikinį ugdymą į ugdymo procesą, 
taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, derina jas su program reikalavimais; 
5.4. sistemingai stebi ir vertina vaiko meninius gebėjimus muzikos srityje, įvairiais būdais fiksuoja 
vaiko pasiekimus, prireikus dalyvauja rengiant vaikui pritaikytą planą ar programą.Muzikinio 
ugdymo metodus ir priemones pritaiko specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; 
5.5. paruošia muzikinę aplinką pagal sezoniškumą, parenka vaiko amžių ir galimybes atitinkančias 
muzikinio ugdymo priemones; 
5.6. bendradarbiauja su lopšelio-darželio mokytojais, kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais 
specialistais, vadovais, kad būtų pasiekti ugdymosi tikslai; 
5.7. individualiai dirba su vaikais, išaiškina gabius ir talentingus vaikus, padeda lavinti muzikinius 
gabumus, ruošia įvairiems konkursams; 



5.8. ruošia vaikus, dalyvauti ir atstovauti įstaigą įvairiuose konkursuose, šventėse, koncertuose 
lopšelyje-darželyje, mieste, respublikoje; 
5.9. veda folkloro užsiėmimus, dalyvauja folkoro festivaliuose, muzikiniuose projektuose, perteikia 
kultūrines ir tautines vertybes; 
5.10. esant reikalui, talkina kolegoms rengiantis ir dalyvaujant renginiuose, švenėse, vakaronėse, 
ekskursijose ir kitur; 
5.11. inicijuoja ir/ar dalyvauja meninio ir muzikinio ugdymo projektus, koordinuoja jų vykdymą; 
5.12. telkia kolektyvą, ugdytinių šeimas ir vaikus bendriems renginiams ir, pagal galimybes, 
dalyvauja miesto, rajono, respublikos renginiuose; 
5.13. dalyvauja vykdant įstaigos veiklos (įsi)vertinimą, numato ugdymo turinio, kaitos, finansinės 
veiklos tobulinimo galimybes; 
5.14. informuoja įstaigos direktorių, Vaiko gerovės komisiją apie vaiko turimas socialines ar 
sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;  
5.15. tvarko elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, užpildo muzikinių užsiėmimų grafiką pagal 
amžiaus grupes; 
5.16. nuolat tobulina savo kvalifikaciją; 
5.17. laikosi nešališkumo ir konfidencialumo principų, tėvų atžvilgiu, saugo informaciją, susijusią 
su asmens duomenų apsauga; 
5.18. laikosi lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės 
saugos, higienos reikalavimų, darbuotojų etikos normų, smurto ir patyčių prevencijos tvarkos, kitų 
galiojančių dokumentų; 
5.19. atsako už patikėtą muzikos salės nuosavybę (inventorių, vaizdines ugdymo priemones, žaislus, 
literatūrą, meno-muzikinius kūrinius ir kt.); 
5.20. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Įstaigos vadovo pavedimus. 
 

_____________________________________ 
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 
 
         

(parašas, vardas, pavardė, data) 
 

 


