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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ neformaliojo ugdymo mokytojas (toliau – 

neformaliojo ugdymo mokytojas), kodas 235501, yra mokymo specialistas, kurio pareigybė 

priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2.  

3. Pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizinių gebėjimų lavinimą Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – 

darželis). 

4. Neformaliojo ugdymo mokytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš jų darželio direktorius. 

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

direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

6. Neformaliojo ugdymo mokytojo veiklą koordinuoja ir prižiūri direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJUI 

 

7. Neformaliojo ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

7.1. Turėti aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų arba aukštąjį universitetinį 

ar koleginį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo 

kvalifikaciją, būti išklausęs pirmos pagalbos teikimo ir higienos įgūdžių kursus.  

7.2. Išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, darželio nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.  

7.3. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų reikalavimus.  

7.4. Mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisykles.  

7.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.  

7.6. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, operatyviai spręsti 

iškilusias problemas, dirbti komandoje.  

7.7. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

7.8. Gebėti tinkamai bendrauti su vaikais bei teigiamai veikti vaiko asmenybės vystymąsi. 

 

III SKYRIUS 

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Neformaliojo ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. Vykdo pratybas vandenyje, atsižvelgiant į vaikų esamą sveikatą ir amžių. 

8.2. Organizuoja ir veda rytinę mankštą. 

8.3. Vykdo kūno kultūros programas. 
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8.4. Griežtai laikosi higienos normose nurodyto vaikų skaičiaus baseine vienu metu: 7–8 

vaikai. 

8.5. Nepalieka vienų vaikų be priežiūros, visos veiklos metu. 

8.6. Stebi vandenyje esančių vaikų būklę, elgesį. 

8.7. Esant vaikams vandenyje būna šalia vaikų, atlieka kartu pratybas. 

8.8. Užtikrina ugdytinių saugumą, geros kokybės ugdymą. 

8.9. Gerbia ugdytinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų. 

8.10. Planuoja savo veiklą, pasirengia užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja. 

8.11. Suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį. 

8.12. Ugdo remdamasis ugdytinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina motyvaciją ir 

pasitikėjimą savo gebėjimais. 

8.13. Suteikia pagalbą ugdytiniams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko jiems programą, turinį, metodus. 

8.14. Organizuoja sveikatos stiprinimo renginius, sporto šventes, ruošia projektus, 

individualias programas, dalyvauja pasitarimuose bei rengiant ir įgyvendinant darželio veiklos 

planus. 

8.15. Tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus. 

8.16. Dalyvauja ugdytinių tyrimų vykdyme, kitose darželio direktoriaus sudarytose darbo 

grupėse, komisijose. 

8.17. Informuoja ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo 

(si) poreikius, pažangą. 

8.18. Bendradarbiauja su kitais pedagogais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai. 

8.19. Nedelsiant informuoja darželio direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 

pagalbos specialistus pastebėjus ar įtarus ugdytinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio 

išnaudojimą. 

8.20. Teikia pasiūlymus dėl vaikų sveikatos stiprinimo ir organizmo grūdinimo. 

8.21. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

8.22. Dalyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, darželio 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, darželio vidaus kokybės įsivertinimo vykdyme, 

bendruomenės talkose ir kt. 

8.23. Teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo, darželio ugdymo planų sudarymo, ugdymo 

proceso kokybės gerinimo, ūkinės, finansinės veiklos organizavimo. 

8.24. Organizuoja ugdytinių išvykas už darželio ribų. 

8.25. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją. 

9. Neformaliojo ugdymo mokytojas puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į smurtą 

bei patyčias darželyje. 

______________________________________ 


