
TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJA 
 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: turėti ne žemesnį 

kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba 

aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu.   

2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas turi: 

2.1. gerai naudotis informacinėmis technologijomis; 

2.2. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

2.3. pagal kompetenciją savo darbe taikyti ugdymą reglamentuojančius teisės aktus; 

2.4. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas; 

2.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

2.6.  mokėti pagal bendruosius reikalavimus tvarkyti reikiamus dokumentus; 

2.7. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

2.8. turėti galiojančius privalomojo higienos įgūdžių ir privalomojo pirmosios pagalbos mokymų 

programų pažymėjimus; 

2.9. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, tinkamai 

reaguoti į smurtą ir patyčias; 

2.10. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, 

su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas. 

3. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas privalo vadovautis: 

3.1.Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

3.2.Vaiko teisių konvencija; 

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą; 

3.4. darbo tvarkos taisyklėmis;  

3.5. darbo sutartimi; 

3.6. šiuo pareigybės aprašymu; 

3.7. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.). 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas: 

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

mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus; 

4.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja 

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

4.3. organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius, 

priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius; 

4.4. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(-si) 

aplinką; 

4.5. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko 

daromą vystymosi pažangą; 

4.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikia 

jiems informaciją, konsultuoja; 

4.7. informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, kitą vaiko teisių pažeidimą; 
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4.8. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si) 

poreikius; 

4.9. taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai 

ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba; 

4.10. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais, 

darželio auklėtojais, būsimuoju ugdomų vaikų mokytoju ir kt.); 

4.11. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 

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

socialinių programų įgyvendinimo; 

4.12. pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, gimnazijos mokytojus, kitus su priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų atstovus; 

4.13. tobulina savo kvalifikaciją;  

4.14. planuoja savo ugdomąją veiklą; 

4.15. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus; 

4.16. užtikrina ugdomų mokinių saugumą. 

5. Vykdo kitas norminiuose ir lokaliniuose teisės aktuose nustatytas pareigas. 

 


