
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS FUNKCIJOS 

 

1. dirba pagal grafiką, suderintą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir tvirtintą Įstaigos 

direktoriaus; 

2. organizuoja ir vykdo grupinius ir individualius meninės arba muzikinės veiklos 

užsiėmimus lopšelio ir darželio grupių vaikams; 

3. pritaiko ugdymo turinį ir mokymo priemones; 

4. padeda ugdytiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoja vertybines 

nuostatas; 

5. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (ar globėjais), informuoja apie ugdymosi poreikius ir 

pasiekimus; 

6. vadovauja šventinių renginių organizavimui Įstaigoje. 

7. rengia, kaupia ir sistemina ugdymo priemones, skirtas muzikiniam arba meniniam vaikų 

lavinimui; 

8. planuoja ugdomąją veiklą, kuri padėtų tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos 

poreikius; 

9. kuria ugdomąją aplinką, parenka tinkamas ugdymo priemones; 

10. ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese; 

11. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje 

dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 

12. inicijuoja ir dalyvauja bendruose Įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. 

13. Muzikos pedagogas privalo:  

13.1. užtikrinti savo darbo kokybę; 

13.2. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą, atsižvelgti į individualius vaikų 

ugdymosi poreikius ir amžių, Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro; 

13.3. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

visose įstaigos erdvėse ir už jos ribų savo darbo metu; 

13.4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 

13.5. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti veikloje, derinti šeimos 

ir Įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(si) galimybes; 

13.6. bendradarbiauti su kitais grupėje, Įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo 

klausimais; 

13.7. sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(si) 

poreikius ar iilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 

13.8. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

13.9. dalyvauti bendrose Įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, Įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.; 

13.10. laikytis Įstaigos Darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją. 

13.11. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. 

14. Vykdo kitus įstaigos direktoriaus pavedimus susijusius su neformaliojo ugdymo 

mokytojo pareigomis ir atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato įstaigos direktorius. 
      

 


