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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliuko“ neformaliojo ugdymo mokytojas yra ikimokyklinio
ugdymo įstaigos pedagogas, dirbantis pagal darbo sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais, lopšelio-darželio vidaus darbo taisyklėmis ir
pareigybės aprašymu.
2. Neformaliojo ugdymo mokytojas yra tiesiogiai pavaldus lopšelio–darželio direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
3. Lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytojas, pasitelkdamas muzikos suvokimo,
kūrimo bei atlikimo priemones, ugdo visapusiškai išlavintą asmenybę, skatina ugdytinius dalyvauti
muzikiniame gyvenime, ugdo bendruosius kūrybinius jų gebėjimus, organizuoja ne tik lopšeliodarželio, bet prireikus ir regiono bendruomenės muzikinę veiklą
4. Lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. aukštesnysis ar aukštasis pedagoginis-muzikinis išsimokslinimas ir pareigybę atitinkanti
kvalifikacija;
4.2. žinios: ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vystymosi ypatumai,
šių amžiaus tarpsnių psichologija, ugdymo specifika;
4.3. išmanyti bendrąsias, priešmokyklinio ugdymo, specialiąsias programas ir išsilavinimo
standartus, bendruosius ugdymo planus;
4.4. turėti komandinio darbo įgūdžių;
4.5. turėti raštvedybos, kompiuterinio raštingumo įgūdžių.
II. FUNKCIJOS
5. Lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytojo funkcijos:
5.1. organizuoti muzikinio (meninio) ugdymo procesą lopšelyje-darželyje;
5.2. taikyti tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas;
5.3. gebėti organizuoti muzikinį (meninį) ugdymą įvairių poreikių ir amžiaus tarpsnių vaikams;
5.4. išmanyti ir taikyti muzikos kalbos ir kultūros žinias praktinėje veikloje;
5.5. gebėti valdyti praktinius ir kūrybinius muzikavimo įgūdžius;
5.6 išmanyti ir gebėti perteikti sceninės kultūros pagrindus;
5.7. ugdyti kūrybinį estetinį ir sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzikos menu;
5.8. lavinti ugdytinių muzikinius ir kūrybinius gebėjimus;
5.9. organizuoti lopšelio-darželio bendruomenei muzikinę (meninę) veiklą;
5.10. kurti ir nuolat tobulinti savo pedagoginės veiklos stilių, tobulinti savo profesinę
kompetenciją;
5.11. kurti didaktiniu požiūriu tinkamą muzikinio (meninio) ugdymosi aplinką, gaminti
metodines priemones;
5.12. nustatyti ir laisva forma vertinti ugdytinių muzikinius (meninius) gebėjimus;
5.13. organizuoti ugdytinių individualią ir kolektyvinę meninę veiklą;

5.14. bendrauti ir bendradarbiauti su lopšelio-darželio pedagogais, tėvais ( vaiko globėjais)
planuojant muzikinį (meninį) vaikų ugdymą;
5.15. dalyvauti lopšelio-darželio vidaus audito vykdyme;
5.16. rengti muzikinio (meninio) ugdymo planą (programą), renginių planą (programą) mokslo
metams ir teikti lopšelio-darželio vadovui tvirtinti;
5.17. dalyvauti rengiant lopšelio-darželio ilgalaikius, trumpalaikius projektus;
5.18. sudaryti išsamų darbo grafiką, nurodant kontaktinį ir nekontaktinį laiką;
5.19. vykdyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus.
III. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
6. Lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytojas atsako už:
6.1. įstaigos administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą;
6.2. darbų saugos, priešgaisrinės saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir pareiginių nuostatų
reikalavimų vykdymą;
6.3. muzikinio (meninio) ugdymo procesą lopšelyje-darželyje;
6.4. lopšelyje-darželyje vykstančių renginių organizavimą kartu su įstaigos pedagogais;
6.5. salės muzikinį inventorių, jo tvarką ir saugą;
6.6. ugdymo proceso organizavimą reglamentuojančių norminių dokumentų vykdymą;
6.7. ugdytinių saugą ir sveikatą muzikinių (meninių) veiklų metu kartu su įstaigos pedagogais;
6.8. bendrosios ir pedagoginės etikos normų laikymąsi;
7. Už savo darbą tiesiogiai pavaldus direktoriui ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
8. Už darbo drausmės pažeidimus, savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
9. Neformaliojo ugdymo mokytojas turi teisę:
9.1. gauti pareiginę algą įstatymų nustatyta tvarka;
9.2. gauti teisės aktuose nustatytas socialines ir kitas garantijas;
9.3. teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, dalyvauti savivaldos institucijų veikloje;
9.4. reikalauti iš administracijos saugių darbo sąlygų;
9.5. atostogauti pagal sudarytą atostogų grafiką;
9.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;
9.7.atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jeigu tai prieštarauja įstatymams, atsisakymo
motyvus pateikti raštu.
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