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PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NR. ___
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Kauno lopšelio – darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas yra
priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis: priešmokyklinio ugdymo pedagogas priskiriamas A arba B lygio
pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis: ugdyti vaikus nuo šešerių iki septynerių metų pagal
Priešmokyklines ugdymo programas.
4. Pavaldumas: priešmokyklinio ugdymo pedagogas pavaldus direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo turi būti įgijęs Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 nustatytą išsilavinimą ir
kvalifikaciją.
6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas turi žinoti ir išmanyti:
6.1. lopšelio – darželio veiklos sritis, lopšelio – darželio struktūrą;
6.2. darbo organizavimo tvarką;
6.3. Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas ugdymo programas;
6.4. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas;
6.5. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus;
6.6. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus;
6.7. bent vieną užsienio kalbą;
6.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros
reikalavimus.
7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius,
darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. lopšelio – darželio nuostatais;
7.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
7.5. darbo sutartimi;
7.6. šiuo pareigybės aprašymu bei kitais lopšelio – darželio lokaliniais dokumentais

(įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka šias funkcijas:
8.1. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją,
brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus;
8.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja
individualių ugdymo programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;
8.3. organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo
poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus;
8.4. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią
ugdymo aplinką;
8.5. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie
vaiko daromą vystymosi pažangą;
8.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją
teikia jiems informaciją, konsultuoja;
8.7. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo
poreikius;
8.8. taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų,
jeigu tėvai ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba;
8.9. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais
pedagogais, darželio auklėtojomis, būsimąja mokytoja ir kt.);
8.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei
socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie
bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo;
8.11. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgia į individualius
vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programos tikslus;
8.12. vadovaujasi Lietuvos higienos normomis HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir
(ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 8.13. saugo ir
stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą
grupėje, salėje, kitose lopšelio – darželio erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;
8.14. reaguoja į pastebėtą smurtą ar patyčias pagal lopšelio - darželio nustatytą tvarką;
8.15. informuoja Kauno lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorių apie vaiko turimas
socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
8.16. priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais asmenimis,
turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;
8.17. neatiduoda vaiko neblaiviems tėvams (globėjams);
8.18. dalyvauja bendrose Kauno lopšelio–darželio „Saulutė“ veiklose: posėdžiuose,
pasitarimuose, lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme;
8.19. baigus darbą, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
9. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas atsako už:
9.1. vaikų saugumą ugdymo proceso metu lopšelyje – darželyje ir už jos ribų;
9.2. švaros ir tvarkos palaikymą grupėse, kuriose vyksta užsiėmimai;
9.3. tvarkingą įrenginių ir kitų darbo priemonių eksploataciją;
9.4. teisingą darbo laiko naudojimą;
9.5. darbo drausmės pažeidimus;
9.6. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo;

9.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos
reikalavimų vykdymą.
10. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako
darbo vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas už darbo drausmės pažeidimus gali būti
traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio – darželio direktorius.
_________________________________

