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MAZEIKIU LoPSELIo-DARZELIo,,PASAKA'

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (AULETOJO) PAR.E GYBES
APRASYMAS

(Mokytojo, dirbaniio pagal prielmokyklinio ugdymo programQ pareigyb0s apra5ymas)

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Prieimokyklinio ugdymo mokytojas (aukletojas) y,ra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti,

priskiriamas A(B) lygiui ir yra mokltojai pagalbos mokiniui specialistq grup6s, gaunantis darbo

uZmokesti i5 MaZeikiq rajono savivaldybds biudZeto ir dotacijos ugdymo reikmems finansuoti.
prielmokyklinio ugdymo mokyoj4 (aukldtoj4) i pareigas skiria ir ji atleidZi4 istaigos vadovas

(direktorius) istatymq nustatlta tvarka.
2.Pareigybes grupe - mokltojai, pagalbos mokiniui specialistai.

3. Pareigybes lygis - A (B).
4. Pareigybes kodas- 234202.
5.Pareigybes paskirtis - igyvendinti prie5mokyklinio ugdymo program4, organizuoti prieimokyklini
ugdym4 5-6 (7) m. vaikams lankantiems istaigq rflpintis ugdytiniq saugumu, vertinti ugdytiniq

palang4 ir pasiekimus.
a. pa;igybes pavaldumas - Sias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus lop5elio-

darZelio vadovo (direktoriaus) pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS
SPECIALTTS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

7. Priesmokyklinio ugdymo mokl'tojas turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

7. 1. tureti i5silavinim4, atitinkanti Svietimo istatymo reikalavimus;
7.2. bfii igijgs ikimokyklinio amziaus vaikq mokJtojo arba (ir) pradiniq klasiq mokltojo
kvalifikacij4;

- 7.j. biiti papildomai ilklausius priesmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kurs4 pagal

Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus, turdti tai patvirtinandius dokumentus;

8. Prie5mokyklinio ugdymo mokltoj as turi Zinoti ir iSmanlti:
8.1 . prie3mokyklini ir ikimokyklini ugdym4 reglamentuojandius teises aktus, pagrindinius ugdymo

. principus;
i.2. vidovautis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Vaiko teisiq konvencija, darbo tvarkos

taisyklemis, darbo sutartimi, Siuo pareigybds apra5ymu ir kitais lokaliniais dokumentais;

8.3. geb6ti dirbti komandoje, naudotis informacinemis komunikacindmis technologijomis: kaupti,

analizuoti, sisteminti, apibendrinti informacij4, rengti iSvadas;

8.4. lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytr4 valstybinds kalbos

mokdjimo kategorijq reikalavimus;
8.5. bendrauti ir bendradarbiauti, sklandZiai ir argumentuotai destl'ti mintis ZodZiu ir raStu;

8.6. gebeti savararkilkai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprEsti i5kilusias problemas;

8.7. gebeti ivertinti vaiko ugdymo (si) poreikius, nustatli ugdytiniq pasiekimus ir paZang4;

8.8. iureti pirmosios medicinines pagalbos teikimo ir sanitariniq-higieniniq Ziniq kursq iSklausymo



paZymejimus ir moketi suteikti sau (ir kitiems) pirm4j4 medicinos pagalbq nelaimingo atsitikimo

atveiu; 
,,I sKYRrus

Sr.q.s paRErcA.s EINANdIo DARBUoToJo ['uNKCIJos

9. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:

9.1. planuoji ir organizuoja totytlsti valt<q ugaomqil proces4, vadovaudamasi. Svietimo, mokslo

ir sporto ministro 
-patvirtinta 

priesmokyklinio ugdymo(osi) programa. Orientuojasi i individualius

vaiko ugdymo(si) poreikius ir amZiq, vadovaujasi higienos normomis ir taisyklemis;

9.2. vJdovaudamasis parengtu metiniu ugdomosios veiklos planu, planuoja kasdieninq ugdomqiq

veiklq jai ruo5iasi bei 1T a uZ jq atsakingas;

9.3. vadovaujasi Siais principais:
9.3.1. visuminis ugdymas i organizuodamas veikl4 mokytojas paiso vaiko raidos ir vaikq kulttros

desningumq, siekia' jo vertybiniq nuostat+, jausmq, mqstymo ir veiksmq pletotds, vaiko

vidinio ir iSorinio pasaulio dermes:

9.3.2. individualizavimas - ugdymas grindziamas kiekvieno vaiko asmenybes pazinimu,

geriausiai susiformavusiais jo geb6jimais, sudarant s4lygas tobulinti maZiau iSugdltas vaiko raidos

sritis;
g.3.3 . nuoseklumas - tgsiantas pozi[Mrs Seimoje pradetas ugdymas arba institucinis

prie5mokyklinis, ikimokyklinis ugdymas;

9.3.4. ugdymo ieimoje ir institucijoje sqveika - derinami Seimos ir institucijos interesai ir llkesdiai,

poZitrris"i vaiko ugdymq (-si), Seima itraukiama i ugdymo procesq, rtipinamasi jos Svietimu;
-9.4. 

sistemingai ste6i ii vertina vaiko gebejimus, socialinq - kultorinq kompetencij4, brandumo

mokyklai lygmeni, ivairiais bldais fiksuoja vaiko pasiekimus;

9.5. iaro iiiadas' apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja

individualiq ugdymo(-si) programq rengimq dalyvauj a j as rengiant;

9.6. organizuoja-pedagogini procesg, orientuotq i individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius,

prie5mokyklinio ugdl. no tikslus ir uZdavinius;

b.z. turia stimuiiriojanei4 funkcionali4, dinami5kq, psichologi5kai ir fizi5kai saugi4 ugdymo(si)

aplink4 kuri atitinka vaiko fizines bei dvasines galias.

s.8. .upuzit dirru 5eim4 su priesmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

darom4 vystymo si p aiang4;
q.q. rkatina ievus dulyvauti grup€s veikloje, riipinasi tevq Svietimu, pagal kompetencijq teikia jiems

infomacij 4, konsultuoj a;

9. 10. parefia ugdymo" metodus ir priemones, atitinkandias specialiuosius vaikq ugdymo(si)

poreikius;
'9. 

t t . tuiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams i5 kitakalbiq ar mi5riq Seimq, jeigu tevai

ketinajuos leisti i mokykl4 negimt4ja kalba;
g.12. bendradarbiau.ia su kitais pedagogais, specialistais (logopedais, psichologais, specialiaisiais,

socialiniais pedagogais, lopSelio-aarZelio mokytojais, mokytojq padejejais, bfrsimuoju ugdomq

vaikq mokytoju ir kt.);
g.13. bendrauja ir 6endradarbiauj a su vietos bendruomene, adminishacindmis bei socialin6s

rlpybos fstaigomis, ivairiomis visuomeninemis organizacijomis ir kt., prisideda prie

bendruomenes socialiniq programq igyvendinimo;
9.14. pagal kompetencij4- koniultuoja istaigos vaikq tevus, mokltojus, kitus su

prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymu susijusius asmenis ar institucijq atstorus;

9.15. tobulina savo kvalifikacijq'
10. Dalyvauja lopselio-darzelio veiklos vertinime, audito atlikime, projektq, programq rengime.

dalyvauja posediiuose, pasitarimuose, komandq ir darbo grupiq veikloje'

1 1. Tvarko ir laiku pildo savo grupes dokumentacij4:

11.1. intemetin6s priemonds Jyisq dilZelis" elektronini grupds dienyn4, Ziniara5ti, ugdomosios

veiklos planus ir kitus reikalingus dokumentus;



12.2. planuoja grupes ugdomqi4 veikl4, nusimato paZinting veikl4;
12.3' kasdien pildo vaikq lankomumo tikslq elektronini Ziniara5ti, paskuting menesio dien4
atsiskaito buhalterijai - pateikia lankomumo Ziniara3dius ir nelankyq dienq pateisinamus
dokumentus. Ragina tevus laiku atsiskaityti uZ vaikq maitinim4.
12.4. surenka i5 tevq ir pristato buhalterijai dokumentus, pagal kuriuos savivaldybds tarybos
sprendimu ir direktoriaus isakymu skiriamos lengvatos del uZmokesdio uZ vaikq illaikym4
istaigoje;
12.5. rengia nustarytas ataskaitas ( apie vaikq darom4 paZang}, mokslo metq pabaigoje grupes
veiklos ataskaitE, savo veiklos ir kompetencijos savianalizg ir kt.) ir teikia direktoriaus pavaduotojui
irlar kt. paskirtam atsakingam darbuotojui;
12.6. dirba pagal steigejo patvirtintq ugdymo modeli;
12.7. dNo i5vadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja
individualiq ugdymo(si) programq rengim4 dalyvauj a j as rengiant;
12.8. sistemingai informuoja tews (globdjus) apie vaikq pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar
iSkilusias problemas (sveikatos, prigimtiniq, socialiniq poreikiq tenkinimo ir pan.);
12.9. bendradarbiauja su Seima, skatina t6vus (globejus) dallwauti grupds veikloje, derina Seimos ir
istaigos interesus, didina vaiko kokybi3ko ugdymo(si) galimybes, lanksdiai sprendZia problemas,
valdo konfl iktines situacijas.
13. Informuoja lopSelio-darZelio administracij4 ir specialistus apie vaiko turimas socialines ar
sveikatos problemas, pastebet4 ar itariam4 vaiko teisiq paZeidim4;
14. Priima vaik4 i grupg ir i5leidZia i namus tik su tevais (globejais), kitais suaugusiais asmenimis,
turindiais ra5tiSk4 t6r,r1 (glob6jq) leidimq/pra5ym4;
15. Laikosi Darbo tvarkos taisykliq, profesines ir pedagogq etikos;
16. Inicijuoja irlar dalJwauja bendruose renginiuose, projektuose ir kitose lop5elio-darZelio veiklose
irlar uZ istaigos ribq.
17 . Ui,ti}irina savo darbo kokybg.
18. Derina tarpusavyje vaikq prieZiiir4, glob4, ugdymq ir laikosi nurodltq reZiminiq momentq.
19. Tvarko grupes, lauko Zaidimq aikiteles aplink4: tvarko ir ravi g6lynus, dazo irenginius, prizifrri
ir ravi gyvatvores (kartu su aukldtojo padejeju).
19.1. uztikrina lauko, sporto ir ugdymo priemoniq parinkim4 (turi atitikti vaikq amziq, higienos
reikalavimus bei saugumq);
20. Esant btitinybei, vykdo direktoriaus teis6tus vienkartinio pobtdZio pavedimus.
21 . Nustat).ta tvarka nuolat tobulina kvalifikacij4 ir profesinius igiidZius.
22. Domisi naujausia pedagogine, metodine literatiira ir taiko darbe naujoves.

IV SKYRIUS
vArKv SAUGUMO UZTTKRTNTMAS

23. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas, itargs ar pastebejQs Zodines, fizines, socialines patydias,
smurtq:
23.1. nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
23.2. ptimena vaikui, kuris tydiojasi, smufiauja ar yra itariamas tydiojimusi, elgesio taisykles;
23.3. apie itariamas ar ivykusias patydias informuoja patyrusio patydias, smurt4 vaiko tdvus ir
administracij4;
23.4. esant gresmei vaiko sveikatai ar gywybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindias suteikti
institucijas (pvz., policijq, greit4i4 pagalb4 ir kt.).
24. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas, itargs ar pastebdjgs patydias kibemetin6je erdveje arba
gavgs apie jas pranelim4:
24.1. esanl galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibemetin6je erdv6je irodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamq priemoniq patydioms kibemetineje erdveje sustabdyti;
24.2. iveftina gresmg vaikui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis: tevus
(globdjus rtipintojus) irlar istaigos darbuotojus, direktoriq ar institucijas (policij4);



24.3. pagal galimybes surenka informacij4 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalywiq skaidiq ir
kitus galimai svarbius faktus;
24.4. raittt informuoja - administracii4 apie patydias kibemetindje erdvdje ir pateikia irodymus
(iBsaugot4 informacij 4);
25.5. turi teisE apie patydias kibemetineje erdveje praneiti Lietuvos Respublikos ry5iq
reguliavimo tarnybai pateikdamas praneSim4 intemeto svetaindje adresu
www.draugi skasintemetas.lt
26. U itikrina v aikq saugum4:
26.1. veda vaikus uZ lop5elio-darZelio teritorijos ribq, su istaigos vadovo isakymu, vaikq s4rasu,
vilkint saugos liemenes su at5vaitais. Nuolat stebi vaikus, laikosi eismo taisykliq. Lydint vaikus
privalo btrti bent du suaugg Zmonds (i5klausg turizmo renginiq kursus);
26.2. vedant vaikus laiptais, jiems primena, kad liptq po vien4 vorele, prisilaikydami uZ tureklq.
26.3. pasirtpina, kad vaikai, btdami lauke kaitriu metq laiku, devetq lengvus, Sviesius galvos
apdangalus, lauke bltq priemonds nuo saul6s, geriamasis vanduo.
26.4. nepalieka vaikq vienq be prieZiiiros patalpoje, visq pasivaik5diojimq kieme metu ar einant ui
lop5elio-darZelio teritorijos dbq.
26.5. rr.tolat stebi ir skaidiuoji vaikus, pasivaik5diojimq metu, kad nei5eitq i5 lop5elio- darZelio
teritorijos, o jei taip atsitiko, skubiai prane3a istaigos administracijai, tevams, policijai ir vSrkdo
paieBk4.

26.7. nuolat apZiuri baldus, kad nebiitq iSlindusiq viniq, atplaiSq. Zirkles, adatas, kitus aStrius
.- irankius laiko vaikams nepasiekiamoje vietoje.

27. fykus nelaimingam atsitikimui arba vaikui susirgus, nedelsia:rt i5kviedia visuomen6s sveikatos
prieZitros specialist4, informuoja istaigos administracij4 vaiko terr-rs;
28. Pastebejus pa5alinius nepaZystamus asmenis vaikq lop5elio-darZelio patalpose ar teritorijoje,
skubiai prane5a lopSelio-darZelio administracijai.

IV SKYRIUS
Sms panrrcls ErNANiro DARBUoToJo rErsEs

29. Sias pareigas einantis darbuotojas turi teisg:
29.1 . pasirinkti pedagoginio proceso metodus, btidus ir formas;
29.2. gafii informacij4 apie valstybes ir regiono Svietimo naujoves;
29.3. gauti informacing, konsultacing, metoding pagalb4 i3 socialiniq, specialiqiq pedagogq,
logopedq, surdopedagogq, tiflopedagogq, psichologq, sveikatos prieZiiiros specialistq, lopSelio-
darZelio administracij os;
29.4. teikti sitlymus administracijai del ugdymo proceso ir istaigos veiklos tobulinimo;
29.5. dalyvauti istaigos savivaldoje;
29.6. teises akfi+ nustatyta tvarka tobulinti kvalifikacijq ir profesinius igiidZius.
29.7. i atostogas, darbo uZmokesti ir kitas pedagoginiams darbuotojams teises aktq nustatytas
garantijas;
29.8. tureti darbo saug4 ir higienos normas atitinkandias darbo s4lygas;
29.9. nekontaktines val. skirti metodinei veiklai;
29.10. nepriimti sergandiq ir turindiq uZkediamqiq ligq poZymiq (karldiuoja, skundZiasi skausmu,
viduriuoja, vemia, koseja, yra i5skyrq i5 nosies ir kt.) vaikq, taip pat turindiq uteliq ar glindq;
29.11. tikrinti vaiko 5var4 ir i5kilusias problemas (d6l Svaros, parazitq rlbuose ir plaukuose), sprEsti
nedelsiant; (rtpintis, kad laiku butq patikrinta vaiko sveikata ir pateikti administracijai reikiam4
informacijfl;
29.12. atsisaklti vykdyi pavedimus, jei jie prie5tarauja teises aktams.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

30. Sias pareigas vykdantis darbuotoias atsako:



31.7. tti: kokybi5k4 savo funkciiq vykdymq, emoci5kai saugios ugdymo (si) aplinkos puoseldjimq,
pareig4 reaguoti i smurt4 ir patydias pagal lop5elio-darielio nustat)'tq tva.rk4;
31 .2. fi. darbo tvarkos taisykliq, darbo saugos ir sveikatos instrukcijq, gaisrines saugos instrukcijq ir
pareigybes apra5ymo reikalavimq rykdym4;
31.3. uZ tikslq ir teising4 veiklos dokumentq pildym4 bei i5saugojim4;
31.4. li savo darbo kokybg, vaikq saugumA, sveikatq ir gyvybg ugdymo (-si) proceso metu
istaigoje ir uZ jos ribq (nepalieka vaikq be prieZitros, priima vaik4 i grupg ir atiduoda tik tevams
(globejams) ar kitiems suaugusiems, turintiems tdvq leidim4;
31.5.Di saugiai ijungiamus elektros prietaisus ir nepaliekajq iiunglq be prieZiiiros, kar5tus gerimus
geria tik vaikq pietq miego metu ir kt.);
31.6. trl, grup6s Zaislq, inventoriaus saugum4, atitikim4 sanitariniams-higienos reikalavimams ir
naudojim4 pagal paskifti;
31.7. ui tiksli4 vaikq larkomumo apskait4 ir t6vq pateiktq paZymq perdavim4 administracijai del
lengvatinio mokesdio uZ iSlai$rnq istaigoje.
32. UZ vaikq priemim4:
32. 1. i grupg priimamas tik sveikas vaikas;
33. UZ teikiamos informacijos (ZodZiu ar ra5tu) teisingum4.
34. UZ uZduodiq atlikimq laiku, asmeni5kai rengiamq dokumentq atitikimg reikalavimams.
35. Privalo biiti mandagus, tvarkingas, kantrus ir takti5kas su kolegomis, vaikais bei jq tdvais ir
kitais interesantais.
36. Laikytis konfidencialumo principo, nevieSinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis,
su kuriais susipaZino vykdydamas savo pareigas.
37. Tiesiogiai atsako uZ savo darbo vietos patalpq ir jose esandio inventoriaus, Zaislq, ugdymo
priemoniq saugojim4 ir prieZiur4 bei apskait4.
38. ISeidamas i5 darbo darbuotojas privalo perduoti tikvedZiui jam priskirtas darbe naudoti
materialines vertybes (ugdymo priemones, knygas, Zaislus, kompiuterf ir kt.) ir dokumentus, uZ
kuriuos buvo atsakingas.
39. UZ pareigq nevykdym4 arba netinkam4 vykdym4, uZ neteisetus veiksmus vaiko atZvilgiu ir
vaiko teisiq bei teisettl interesq paZeidimus, taikoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta
tvarka drausmine, administracine, materialine ir baudZiamoji atsakomybe, priklausomai nuo
paZeidimq aplinkybiq ir pasekmiq.
40. UZ darbo drausmes paZeidimus (be leidimo darbo grafiko keitimas, i5vykimas ir kiti paZeidimai,

numaty.ti LR Darbo kodekse).


