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PATVIRTINTA 

Šiaulių logopedinės mokyklos direktorės 

Rūtos Lanauskienės 

2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-25 

 

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖ 

 

 

1. Šiaulių logopedinės mokyklos (toliau vadinama Mokykla) ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareiginis aprašas reglamentuoja mokytojo, dirbančio 

priešmokyklinėje grupėje profesinę veiklą. 

2. Pareigybės lygis – nenustatomas. 

3. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas – asmuo, priešmokyklinėje grupėje, ugdantis 5-6 metų 

vaikus. 

4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas pavaldus ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui. 

5. Priešmokyklinio ugdymo mokytoją skiria ir iš pareigų atleidžia Mokyklos direktorius pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotą tvarką. 

 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJUI 

 

 

6. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. ugdyti mokinius pagal vienerių metų Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą; 

6.2.  turėti kvalifikaciją, kompetencijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.3. dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų ugdymą, 

Mokyklos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiuo Aprašymu; 

6.4. nustatyta tvarka privalo būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs pirmosios pagalbos kursus, 

privalomuosius higienos įgūdžių mokymus, turizmo renginių vadovo mokymus;  

6.5. pradėdamas dirbti privalo pateikti sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo 

pažymėjimus bei kitus dokumentus; 

6.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 
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6.7.  gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; išmanyti raštvedybos taisykles; 

6.8. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius 

teisės aktus. 

7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 

7.1. visuminio ugdymo – organizuodamas veiklą priešmokyklinio ugdymo mokytojas paiso 

vaiko raidos ir vaikų kultūros dėsningumų, siekia jo vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų 

plėtotės, vaiko vidinio ir išorinio pasaulio dermės; 

7.2. individualizavimo – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

geriausiai susiformavusiais jo gebėjimais, sudarant sąlygas tobulinti mažiau išugdytas vaiko raidos 

sritis; 

7.3. nuoseklumo – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis 

ikimokyklinis ugdymas; 

7.4. ugdymo šeimoje ir institucijoje sąveika – derinami šeimos ir institucijos interesai ir 

lūkesčiai, požiūris į vaiko ugdymą(si), šeima įtraukiama į ugdymo procesą, rūpinamasi šeimos 

švietimu. 

 

 

III. SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

  

 

8. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas:  

8.1. organizuoja ugdomąjį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, 

priešmokyklinio ugdymo programos tikslus, uždavinius, standartus; 

8.2. planuoja grupės ugdomąją veiklą; 

8.3. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo(si) aplinką; 

8.4. kuria, parenka ir pritaiko ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius 

vaikų ugdymo(si) poreikius; 

8.5. ugdo ir/ar dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese; 

8.6. sudaro grupines ir/ar individualizuotas vaikų ugdymo(si) programas, planus; 

8.7. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo 

mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus); 

8.8. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

8.9. inicijuoja ir dalyvauja įstaigos bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 

8.10. teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus/rūpintojus), kitus įstaigoje dirbančius 

specialistus priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 

8.11. skatina tėvus (globėjus/rūpintojus) dalyvauti grupės veikloje; 

8.12. bendradarbiauja su kitais pedagogais ir švietimo pagalbos specialistais; 
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8.13. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 

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

socialinių programų įgyvendinimo; 

8.14. dalyvauja Mokyklos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos įsivertinimo 

vykdyme ir kt.; 

8.15. laiku ir tvarkingai pildo priešmokyklinio ugdymo grupės dienyną, dokumentus; 

8.16. mokyklos nustatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

metodinei grupei ir vadovams; 

8.17. teisės aktų nustatyta tvarka tobulina savo kvalifikaciją. 

 

 

IV. SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

 

9. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą 

ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų. 

 

 

______________________ 

 

 

Susipažinau 

  

________________________ 

(parašas) 

________________________ 

(vardas, pavardė) 

________________________ 

(data) 

 


