
1. Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas" meninio ugdymo pedagogo pareigybės grupė – 

specialistai.  

2. Pareigybės pavadinimas - neformaliojo ugdymo mokytojas (meninis ugdymas) (kodas 

2359501) 

3. Pareigybės lygis – B. 

 

III. MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Mokytojas savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 

9.1. visuminis ugdymas – mokytojas paiso vaiko raidos ir vaikų kultūros dėsningumų, siekia jo 

vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų plėtotės, vaiko vidinio ir išorinio pasaulio dermės; 

9.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

ugdymo(si) poreikių pripažinimu numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir 

tobulėti; 

9.3. tęstinumas – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas; 

9.4. dermė – derinami šeimos ir mokyklos interesai ir lūkesčiai, požiūris į vaiko ugdymą(si), 

šeima įtraukiama į ugdymo procesą, rūpinamasi šeimos švietimu. 

10. Mokytojo pareigos: 

10.1. sudaryti sąlygas vaikui įgyti, plėtoti meninio (muzikinio) ugdymo kompetencijas, tenkinti 

jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kūrybinius kultūrinius interesus, ugdyti estetines, 

dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams; 

10.2. sistemingai planuoti, inicijuoti/organizuoti vaikų meninę (muzikinę) veiklą, projektus, 

renginius, šventes ir kt., derinti juos su grupių, lopšelio-darželio veiklos planais,  bei kartu su grupių 

pedagogais vertinti vaikų individualius meninius gebėjimus;  

10.3. taikyti aktyvius, novatoriškus ugdymo metodus, įvairias, integralias meninės (muzikinės) 

veiklos formas, atitinkančias vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus (projektai, meniniai 

renginiai, šventės, akcijos, koncertai ir kt.);  

10.4. dirbti individualiai su vaikais, išsiaiškinti gabius ir talentingus vaikus, padėti jiems lavinti 

meninius gebėjimus;  

10.5. esant poreikiui, pritaikyti, rengti individualias vaikų ugdymo(si) programas, turinį, 

metodus; 

10.6. kurti meninę ugdymo(si) erdvę ir palankų mikroklimatą; 

10.7. bendrauti ir bendradarbiauti su Lopšelio-darželio pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), 

vietos bendruomene, socialiniais partneriais, telkti bendriems renginiams, pagal galimybes dalyvauti 

miesto, rajono, respublikos, tarptautiniuose renginiuose; 

10.8. teikti informaciją ir pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus 

ir kitus lopšelyje-darželyje dirbančius specialistus meninio (muzikinio) ugdymo, pažangos ir pasiekimų 

vertinimo klausimais; 

10.9. užtikrinti vaikų saugumą meninės (muzikinės) veiklos metu lopšelyje-darželyje ir už jo 

ribų; 

10.10. gerbti vaiką kaip asmenį, laikytis konfidencialumo principo, nepažeisti vaiko teisių ir 

teisinių interesų; 

10.11. dalyvauti lopšelio-darželio metodinėje veikloje, darbo grupėse, veiklos įsivertinime; 



10.12. rūpintis patalpos (salės/kabineto) tvarka, inventoriumi, estetiniu apipavidalinimu; 

10.13. užtikrinti savo darbo kokybę ir sistemingai ją įsivertinti, nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, 

atestuotis nustatyta tvarka, tikslingai panaudoti nekontaktines valandas,  

10.14. laikytis higienos normų, darbo saugos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių. 

 


