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PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
  

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

  
1.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, ugddantis vaikus nuo penkerių/šešerių metų pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą. 
2. Pareigybės lygis – A2. 
3. Tiesiogiai pavaldus direktoriui ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
4. Priešmokyklinio udymo mokytojas privalo: 
4.1. būti baigęs ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 valandų darbo priešmokyklinėje 
grupėje kursus arba studijų metu išklausęs atitinkamus dalykus arba studijuojantis šias programas; 
4.3. būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus pagal 
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą; 
4.4. būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialist 
skaitmeninio raštingumo programoms apraše; 
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 
4.6. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų 
reikalavimus; 
4.7. 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. Mokytojo funkcijos:  
5.1. kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones; 
5.2. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, orientuotą į individualius vaikų ugdymo(si) poreikius, 
amžių,  priešmokyklinio ugdymo tikslus, Priešmokyklinio ugdymo standartą; 
5.3. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo 
mokyklai lygmenį, raštiškai fiksuoja, analizuoja vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Du kartus per 
metus atlieka vaiko pasiekimų įvertinimą, aptaria jį su tėvais (globėjais)  ir atlikus vaiko galutinį 
įvertinimą parengia Rekomendaciją pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą formą ir pateikia pradinei 
mokyklai;  
5.4. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių 
ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; 
5.4. bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais vaiką turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių ugdančiais specialistais rengia vaikui pritaikytą planą ar programą pagal 



lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos ir (ar) Pedagoginės psichologinės tarnybos 
pažymas/rekomendacijas  ir (ar) dalyvauja jas įgyvendinant; 
5.5. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) 
aplinką; 
5.6. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko 
daromą pažangą; 
5.7. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus 
įstaigoje dirbančius specialistus priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 
5.8. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(si) 
poreikius; 
5.9. taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai 
ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba; 
5.10. bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais (muzikos mokytoju, logopedu, 
visuomenės sveikatos specialistu, mokytojų padėjėju, socialiniu pedagogu, psichologu) vaikų 
ugdymo klausimais; 
 5.11. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 
rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie bendruomenės 
socialinių programų įgyvendinimo; 
5.12. reaguoja į smurtą ir patyčias, nedelsiant informuoja direktorių, Vaiko gerovės komisiją, vykdo 
patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos tvarkos apraše numatytas veiklas;  
5.13. saugoja ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 
sporto ir muzikos salėse, papildomuose erdvėse – kabinetuose vaikų ugdymui, kitose lopšelio-
darželio vidaus erdvėse, lauko teritorijoje ir kt.; 
5.14. priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais   
asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 
5.15. vaikų ugdymo apskaitą vykdo elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ duomenų pagrindu, 
vadovaujantis  lopšelio-darželio elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais;  
5.16. laikosi nešališkumo ir konfidencialumo principų, tėvų atžvilgiu, saugo informaciją, susijusią 
su asmens duomenų apsauga; 
5.17. dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, vykdant įstaigos veiklos 
(įsi)vertuinimą, numato ugdymo turinio, kaitos, finansinės veiklos tobulinimo galimybes; 
5.18. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose lopšelio-darželio renginiuose, projektuose ir kitose 
veiklose;  
5.19. organizuoja vaikų turizmo renginius vadovaujantis Vaikų turizmo renginių organizavimo 
aprašu;  
5.20. laikosi įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisyklių, tinkamai ir laiku pildo dokumentaciją; 
5.21. atsako už patikėtą grupės nuosavybę (inventorių, vaizdines ugdymo priemones, žaislus, 
literatūrą, meno kūrinius ir kt.); 
5.22. kartu su auklėtojo padėjėju plauna žaislus, chemines medžiagas, ploviklius laiko vaikams 
neprieinamoje vietoje; 
5.23.  nuolat tobulina savo kvalifikaciją; 
5.24. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Įstaigos vadovo pavedimus. 
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