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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ ŠALTINĖLIS“ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja pedagogo, dirbančio Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) 

priešmokyklinio ugdymo grupėje, profesinę veiklą. 

2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas - asmuo, priešmokyklinėje grupėje ugdantis 

vaikus nuo 5/6 metų pagal Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

3. Kvalifikaciniai reikalavimai priešmokyklinio ugdymo pedagogui: 

3.1. turi būti įgiję išsilavinimą/specialybę ar baigę studijų programą, nurodytą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl 

reikalavimų mokytojų kvalifikacijos aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 aprašo prieduose. 

3.2. žinoti esminius priešmokyklinio amžiaus vaiko poreikius, jų tenkinimo ir 

poveikio būdus bei galimybes, gebėti taikyti šias žinias ugdymo procese; 

3.3. žinoti pedagoginės sąveikos principus ir gebėti juos taikyti ugdymo procese; 

3.4. žinoti priešmokyklinio ugdymosi standartus; 

3.3. gebėti tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą, kurti vaiko prigimtį atitinkančią ir fizines 

bei dvasines jo galias stimuliuojančią aplinką; 

3.4. gebėti tobulėti ir keistis kūrybiškai reaguojant į pokyčius, siekiant būti aktyviu 

pokyčių dalyviu; 

3.5. išmanyti lopšelio-darželio gyvenimo organizavimo ir valdymo dėsningumus; 

3.7. mokėti bendrauti, bendradarbiauti su lopšelio-darželio bendruomene, dirbti 

komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe; 

3.8. privalo būti įgijęs kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintose Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio 

raštingumo programoms. 

4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, lopšelio-darželio 

nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo aprašu. 

5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogą į darbą priima ir iš jo atleidžia lopšelio-darželio 

direktorius įstatymų numatyta tvarka. 

6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas atestuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatyta tvarka. 

 

II. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO FUNKCIJOS 

 

7. Organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) 

poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus. 

8. Pasirenka efektyvius darbo metodus ir atsako už darbe naudojamų metodų 

pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą. 

9. Parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų 

ugdymo(si) poreikius. 



10. Taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, 

jeigu tėvai ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba. 

11. Planuoja grupės ugdomąją veiklą. 

12. Kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo(si) aplinką, parenka vaiko amžių ir ugdymo tikslus atitinkančias priemones. 

13. Kuria gerą grupės mikroklimatą. 

14. Sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, 

brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus. 

15. Daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja 

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant. 

16. Supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie 

vaiko daromą vystymosi pažangą. 

17. Bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, derina šeimos 

ir lopšelio-darželio interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo (-si) galimybes. 

18. Rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikta jiems informaciją, konsultuoja. 

19. Bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, meninio ugdymo pedagogu, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojomis, būsimąja mokytoja ir kt.). 

20. Bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei 

socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie 

bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo. 

 

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO TEISĖS 

 

21. Pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas. 

22. Gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves. 

23. Gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų 

pedagogų, logopedų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos. 

24. Teikti siūlymus lopšelio-darželio administracijai dėl ugdymo proceso ir 

lopšeliodarželio 

veiklos tobulinimo. 

25. Dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje. 

26. Teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis. 

27. Gauti atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų 

nustatytas garantijas. 

28. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje psichologiškai, dvasiškai, fiziškai saugioje 

aplinkoje. 

29. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti 

kvalifikaciją, tobulėti. 

30. Turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. Ne mažiau kaip 

3 val. per savaitę skirti metodinei veiklai. 

 

IV. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOS 

 

31. Užtikrinti savo darbo kokybę. 

32. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą vadovaujantis higienos normomis ir 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 

33. Atliekant pareigas, derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą. 

34. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti jų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, kitose lopšelio-daželio erdvėse. Pastoviai stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę, 

daug dėmesio skiriant naujai atvestų vaikų adaptacijai. 

35. Rūpintis grupėje esančių žaislų ir ugdymo priemonių tvarka, švara ir saugumu. 

36. Užtikrinti saugų ir ramų vaikų miegą. 



37. Organizuoti vaikų maitinimosi procesą grupėje, rūpintis maisto paskirstymu 

kiekvienam vaikui pagal normą bei kultūringu maisto pateikimu. 

38. Užtikrinti prasmingą ir saugų vaikų buvimą lauke. Buvimo lauke metu organizuoti 

įvairią veiklą (ekskursijas, stebėjimus, žaidimus ir kt.), užtikrinti ramios ir aktyvios veiklos kaitą, 

nuolatos stebėti žaidžiančius/veikiančius vaikus. 

39. Prižiūrėti grupės lauko žaidimų aikštelę, rūpintis pavėsinių, smėliadėžių ir lauko 

priemonių tvarkingumu ir saugumu. 

40. Informuoti lopšelio-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar 

sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą. 

41. Priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais 

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą. 

42. Tobulinti savo kvalifikaciją. 

43. Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti konfidencialumo ir 

savo kompetencijos ribų. 

44. Laikytis lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų. 

45. Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus. 

46. Dalyvauti bendrose lopšelio-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, audito 

vykdyme ir kt. 

47. Vykdyti grupės vaikų lankomumo apskaitą, tvarkyti vaikų lankomumo tabelį, 

rūpintis dokumentais, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos už teikiamą neformalųjį švietimą. 

48. Žinoti vaiko neatvykimo į lopšelį-darželį priežastis. 

49. Atsakyti už tai, kad grupės tėvai mokestį mokėtų kiekvieną mėnesį be 

įsiskolinimų. 

50. Puoselėti vidinę ir išorinę lopšelio-darželio aplinką, rūpintis lopšelio-darželio 

įvaizdžiu. 

51. Vykdyti lopšelio-darželio direktoriaus teisėtus vienkartinio pobūdžio pavedimus. 

 

IV. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

52. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbo valandų norma per savaitę – 36 

valandos: 

52.1. tiesioginiam darbui su vaikais, ugdymo programos įgyvendinimui skiriamos 33 

valandos per savaitę; 

52.2. netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai) skiriamos 3 valandos per 

savaitę: 

52.2.1. ugdomosios veiklos planavimui; 

52.2.2. pasirengimas ugdomajai veiklai; 

52.2.3. dalyvavimui rengiant lopšelio-darželio strateginį planą, metų planą, mokslo 

metų ugdymo planą, individualias ugdymo programas, vidaus audito atlikimui ir kt.; 

52.2.4. pasirengimui atvirai metodinei veiklai, konferencijoms, kvalifikaciniams 

seminarams; 

52.2.5. pasirengimui gerosios patirties sklaidai, gerosios patirties sklaida; 

52.2.6. pasirengimui edukaciniams-kultūriniams renginiams (scenarijų ir konspektų 

kūrimas, priemonių parengimas ir kt.); 

52.2.7. renginių organizavimui ir lopšelio-darželio patalpų puošybai švenčių, renginių 

metu; 

52.2.8. dalyvavimui kitų mokytojų organizuojamoje metodinėje veikloje; 

52.2.9. projektų rengimui ir dalyvavimui projektinėje veikloje; 

52.2.10. metodinės pagalbos teikimui tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui vaikų 

ugdymo klausimais; 

52.2.11. vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimui; 



52.2.12. dokumentacijos, susijusios su ugdymu, tvarkymui; 

52.2.13. dalyvavimui tarybų, komisijų bei darbo grupių veikloje; 

52.2.14. kitai tikslingai veiklai. 

53. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas dirba pagal sudaromą mėnesinį darbo grafiką. 

 

V. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ, 

ATSAKAITOMYBĖ IR PAVALDUMAS 

 

54. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas atsako: 

54.1. už savo darbo kokybę ir vaiko parengimą mokyklai; 

54.2. už vaikų saugumą ugdymo(-si) proceso metu lopšelyje-darželyje ir už jos ribų; 

54.3. už šiame aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir pavestų užduočių 

atlikimą laiku; 

54.4. už turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų 

panaudojimą; 

54.5. už tinkamą darbo laiko naudojimą; 

54.6. už lopšelio-darželio vidaus tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, 

higienos reikalavimų vykdymą; 

54.7. už darbo drausmės pažeidimus, nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko dėl jo 

kaltės. 

55. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

56. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui. 

__________________________ 


