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Reikalavimai mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybei, atliekamos 

funkcijos 

 

1. Pareigybės lygis – B. 

2. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – Mokytojas), 

pareigybė reikalinga ugdyti vaikus nuo pusantrų iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą.  

3. Mokytojas privalo: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį  išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, 

įgytą iki 1995 metų;  baigta viena iš auklėtojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos 

studijų krypties programų bei įgyta auklėtojo kvalifikacija; 

3.2. gerai mokėti lietuvių kalbą; 

3.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

3.4. būti išklausęs pirmosios pagalbos, sveikatos žinių kursus, gavęs atestavimo 

pažymėjimus. 

4. Mokytojas turi žinoti ir išmanyti: 

4.1. Švietimo ministerijos patvirtintas ugdymo programas; 

                   4.2. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas; 

4.3. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus; 

4.4. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 

4.5. įstaigos struktūrą, darbo organizavimą; 
 

4.6. įstaigos finansines ir technines galimybes; 

4.7. įstaigoje esančių įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi 

taisykles; 

4.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir apsaugos nuo elektros, higienos, 

reikalavimus; 

 4.9. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus. 

5. Mokytojas atlieka šias funkcijas: 

5.1. dirba tik paskirtą darbą ir neleidžia dirbti už save pašaliniams asmenims; 

5.2.  priima į įstaigą tėvų ar pilnamečių šeimos narių atvestus vaikus;  

5.3. atiduoda vaiką išsivesti iš darželio tik tėvams ir pilnamečiams šeimos nariams; 

5.4. jei vaikas neatvedamas į darželį, išsiaiškina vaiko neatvykimo priežastis ir 

informuoja įstaigos direktorių; 

5.5. nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę, vaikui susirgus darželyje, praneša 

tėvams ir direktoriui, esant reikalui, kreipiasi pagalbos į medicinos darbuotojus; 

5.6.organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą: 
 

5.6.1. planuoja grupės ugdomąją veiklą; 

5.6.2. kuria grupės edukacinę aplinką, ugdomąsias priemones; 

5.6.3.  ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo procese; 

5.6.4. esant poreikiui rengia individualias vaikų ugdymo programas; 
 

5.6.5.sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko 

pasiekimus, inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;  

5.6.6. sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) 

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

5.6.7. apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus); 

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

dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais. 

5.7. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

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

5.8.užtikrina kokybišką vaiko ugdymą, organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į 

individualias ugdymo(-si) poreikius, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslus ir 

išsilavinimo standartus; 
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5.9. teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaikant ugdymo turinį, metodus ir priemones; 

5.10. bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, 

derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; 

5.11. bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo 

klausimais;  

5.12. informuoja įstaigos direktorių apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

5.13. informuoja įstaigos direktorių apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka jo 

kompetencijos; 

5.14. veda vaikus už darželio teritorijos ribų, tik prieš tai užpildžius tam skirtus 

dokumentus, nuolat stebėti vaikus, laikosi ekskursijos reikalavimo taisyklių; 

5.15. pasirūpina, kad vaikai, būdami lauke, kaitriu metų laiku, dėvėtų lengvus, šviesius 

galvos apdangalus; 
 

5.16. nepalieka vaikų vienų be priežiūros patalpoje, visų pasivaikščiojimų kieme metu ar 

einant už darželio teritorijos ribų; 

5.17. nuolat stebėti vaikus, kad neišeitų iš darželio teritorijos, o jei taip atsitiko, skubiai 

praneša įstaigos  administracijai, tėvams, policijai; 

5.18. pastebėjus pašalinius nepažįstamus asmenis įstaigos patalpose ar teritorijoje, skubiai 

praneša įstaigos  administracijai. 

5.19. baigus darbą, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga. 

 

 

 

_____________________________ 


