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IKIMOKYKLINIO MENINIO UGDYMO (DAILĖS) MOKYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. ___ 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Kauno lopšelio  – darželio „Saulutė“ meninio  ugdymo  (dailės)  
mokytojas priskiriamas specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis: meninio ugdymo (dailės) mokytojas priskiriamas A arba B lygio 
pareigybei.  

3. Pareigybės paskirtis: ugdyti vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių metų, taip pat 
priešmokyklinio šešerių/septynerių metų amžiaus vaikus dailės srityje pagal ikimokyklinio 
meninio ugdymo programą.  

4. Pavaldumas: meninio ugdymo (dailės) mokytojas pavaldus direktoriaus 
pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Meninio ugdymo (dailės) mokytojas 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. Meninio ugdymo (dailės) mokytojas turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. Švietimo ministerijos patvirtintas ugdymo programas; 

6.2. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas; 

6.3. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus; 

6.4. dailės kryptis; 

6.5. pagrindines dailės šakas; 

6.6. kompozicijos meną; 

6.7. tapybos technikas; 

6.8. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus; 

6.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir apsaugos nuo elektros reikalavimus. 

7. Meninio ugdymo (dailės) mokytojas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje  
galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų 
saugą ir sveikatą;  

7.3. lopšelio – darželio nuostatais; 

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiais pareiginiais nuostatais;  
7.6. kitais  lopšelio  –  darželio  lokaliniais  dokumentais  (įsakymais,  potvarkiais,  

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 



 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Meninio ugdymo (dailės) mokytojas atlieka šias funkcijas: 

8.1. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą: 

8.2. planuoja grupės meninę (dailės) ugdomąją veiklą; 

8.3. kuria kabineto ir prižiūri visos įstaigos meninę ugdomąją aplinką; 

8.4. ugdo ir/ar dalyvauja vaikų meninio ugdymo(-si) procese. 

8.5. prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų meninio ugdymo(-si) 

programas;  
8.6. garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose lopšelio – 

darželio erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt;  
8.7. užtikrina kokybišką vaiko meninį ugdymą; 

8.8. integruoja meninį ugdymą į bendrąjį ugdymo procesą; 

8.9. parenka vaiko amžių ir galimybes atitinkančias meninio ugdymo priemones; 

8.10. sistemingai stebi ir vertina vaiko meninius gebėjimus dailės srityje, įvairiais 

būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;  
8.11. teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaikant dailės užsiėmimus, metodus ir priemones atitinkamiems poreikiams;  
8.12. bendradarbiauja su kitais grupėje, lopšelyje – darželyje dirbančiais specialistais 

vaikų ugdymo klausimais;  
8.13. sistemingai informuoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojus apie vaikų meninius 

gabumus;  
8.14. rūpinasi lopšelyje – darželyje rengiamų šventinių renginių organizavimu, jų 

apipavidalinimu;  
8.15. rengia ir veda meninės (dailės, darbelių) kompetencijos veiklos užsiėmimus; 
8.16. reaguoja į pastebėtą smurtą ar patyčias pagal lopšelio - darželio nustatytą 

tvarką; 
8.17. informuoja  lopšelio  –  darželio  direktorių  apie  iškilusias  problemas,  kurių 

sprendimui nepakanka jo kompetencijos; 

8.18. baigus darbą, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

9. Meninio ugdymo (dailės) mokytojas atsako už: 

9.1. patikėtą inventorių; 

9.2. jam paskirtos grupės vaikų saugumą ir gyvybę dailės užsiėmimų metu; 

9.3. darželio nuostatų ir kokybišką  meninio ugdymo (dailės) mokytojo 

pareigybės vykdymą; 

9.4. teisingą kasdieninio vaikų lopšelio - darželio lankymo apskaitos vedimą; 

9.5. teisingą darbo laiko naudojimą. 

9.6. darbo drausmės pažeidimus; 

9.7. žalą, padarytą lopšeliui – daželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

9.8. darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,  apsaugos  nuo  elektros 

reikalavimų vykdymą.  
10. Meninio ugdymo (dailės) mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako 

darbo vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
11. Meninio ugdymo (dailės) mokytojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti 

traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio – darželio direktorius. 

 

________________________________ 



 


