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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio ugdymo  pedagogas (toliau – 

meninio ugdymo  pedagogas) yra mokymo specialistas, kurio pareigybė priskiriama specialistų 

grupei.  

2. Pareigybės lygis – A (A2), pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis 

išsilavinimas (pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas 

su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis 

išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu).  

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga ugdyti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 

„Eglutė“ (toliau – darželio) vaikų kūrybinius meninius dailės gebėjimus nuo keturių / penkerių iki 

šešerių / septynerių metų pagal darželio ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą.  

4. Meninio ugdymo  pedagogo veiklą koordinuoja ir prižiūri direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui.  

5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

direktoriui.  

6. Meninio ugdymo  pedagogą skiria pareigoms ir atleidžia iš jų darželio direktorius. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI MENINIO UGDYMO PEDAGOGUI 

 

7. Meninio ugdymo pedagogas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

7.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį ir būti įgijęs dailės mokytojo kvalifikaciją. Prieš 

pradedant dirbti privalo būti išklausęs sveikatos žinių  minimumo kursus, gavęs sveikatos 

patikrinimo pažymėjimą; 

7.2. gebėti atskleisti bendruosius ir individualius vaiko meninius dailės gebėjimus, pažinti 

įvairaus amžiaus ir įvairių gebėjimų vaikų meninius poreikius ir sudaryti sąlygas jų tobulinimui; 

7.3. dailės ugdymo procese išmėginti tradicines ir naujausias priemones, techniką, 

medžiagas ir kt., derinti jas su programų reikalavimais. Žinoti vaikų amžiaus tarpsnių psichologijos 

ir pedagogikos ypatumus, meninės veiklos formas ir būdus. 

7.4. išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo misterijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą, darželio nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO FUNKCIJOS 

 

8. Meninio ugdymo pedagogas vykdo šias funkcijas: 

8.1. organizuoja ir veda dailės ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į individualius vaikų 

poreikius ir amžių, ugdymo programų tikslus; 
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8.2. planuoja meninio ugdymo (dailės) veiklą ir renginius derinant juos su darželio metiniu 

veiklos planu, auklėtojų savaitės planais; 

8.3. mokslo metų pradžioje parengia meninio ugdymo (dailės) programą, kurią suderina 

darželio mokytojų taryba, tvirtina direktorius; 

8.4. naudoja įvairias meninės veiklos formas, priemones;  

8.5. individualiai dirba su vaikais; 

8.6. ruošia vaikus įvairiems konkursams; 

8.7. vertina vaikų meninio ugdymo veiklas; 

8.8. gamina ir kaupia vaizdines priemones, skatinančias vaikų dailės pažinimą;. 

8.9. tvarko ir saugoja meninio ugdymo priemones, bei rūpinasi jų atnaujinimu ir 

papildymu; 

8.10. organizuojant meninę veiklą, laikosi pedagoginių, higieninių reikalavimų; 

8.11. laiku ir teisingai pildo dokumentaciją; 

8.12. užtikrina savo darbo kokybę, sistemingai ją įsivertina; 

8.13. skatina pedagogus integruoti meninį ugdymą į vaikų ugdymo procesą; 

8.14. teikia siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir darželio veiklos tobulinimo; 

8.15. teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir konsultuoja juos vaikų 

meninio ugdymo klausimais; 

8.16. ;alyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, darželio 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, darželio vidaus kokybės įsivertinimo vykdyme, 

bendruomenės talkose ir kt. 

8.17. Tobulina savo kvalifikaciją. 

_________________________________ 


