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VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (AUKLĖTOJO) 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (Auklėtojas) (toliau – Auklėtojas). 

 2.  Pareigybės lygis –  A2. 

 3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (Auklėtojas) pavaldus tiesiogiai Lopšelio-

darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 4. Auklėtojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 

profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

 4.2. turėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją; 

 4.3. būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo 

mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) 

kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems 

specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas); 

4.4. būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio 

raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programoms patvirtinimo“; 

4.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. 

nutarimu Nr. 1688, reikalavimus; 

4.6. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti 

demokratiškų, komunikacinių, organizacinių gebėjimų; 

4.7. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas; 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

5. Auklėtojas atlieka šias funkcijas: 



5.1. organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi 

poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus; 

5.2. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančius specialiuosius vaikų 

ugdymosi poreikius; 

5.3. individualiose ir grupinėse veiklose lavina vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir 

socialinius įgūdžius, ugdo pasitikėjimą ir supratimą; 

5.4. skatina vaikų kalbos vystimąsi sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, 

deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir diskutuojant; 

5.5. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo(si) aplinką ir gerą grupės mikroklimatą; 

5.5. vadovauja vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudoja meno, 

dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengimą; 

 5.6. užtikrina prasmingą ir saugų vaikų buvimą lauke: organizuoja įvairią veiklą 

(ekskursijas, stebėjimus, žaidimus ir kt.), užtikrina ramios ir aktyvios veiklos kaitą, nuolatos stebi 

žaidžiančius/veikiančius vaikus; 

 5.7. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko 

pasiekimus, prireikus rengia individualias vaikų ugdymo(-si) programas, apie vaikų pasiekimus 

informuoja tėvus (globėjus); 

 5.8. prižiūri vaikų maitinimo procesą grupėje, rūpinasi maisto paskirstymu pagal 

nustatytą normą ir  kultūringu maisto pateikimu;  

 5.9. ugdo tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius; 

                      5.10.  stebi  bei  vertina  vaikų  mitybą,  gerovę  ir  saugumą, nustato veiksnius, 

galinčius  trukdyti jų pažangai; 

 5.11. prižiūri vaikų veiklą, užtikrina saugią ugdymosi aplinką ir sprendžia iškilusius 

konfliktus; 

                      5.12. aptaria vaikų pažangą ar problemas su tėvais ir kitais darbuotojais, esant 

poreikiui kreipiasi ir bendradarbiauja su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais bei 

tarnybomis; 

                     5.13. bendradarbiauja su vaiko šeima, skatina tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti 

grupės veikloje, derina šeimos ir lopšelio-darželio interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) 

galimybes, rūpinasi tėvų švietimu, teikia jiems informaciją, konsultuoja;  

5.14. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedu, meninio ugdymo mokytojais, 

kūno kultūros mokytoju, auklėtojomis ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;  

5.15. puoselėja emociškai saugią ugdymosi aplinką, reaguoja į smurtinį elgesį, 

patyčias, modeliuoja pageidaujamą ugdytinių elgesį; 

                     5.16. informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;  

                     5.17. dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.;  

 5.18. įvertina per 1 mėnesį nuo mokslo metų pradžios vaikų gebėjimus ir parengia 

grupės veiklos metinį planą (programą).  

 

__________________ 

 

 

 


