
PATVIRTINTA  

Vilniaus lopšelio-darželio „Naminukas“ 

direktoriaus 2022 m. sausio 04 d. 

įsakymu Nr. V-6 

 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO PEDAGOGO (FIZINIAM IKIMOKYKLINIO IR 

PREIŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LAVINIMUI) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 21 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Naminukas“ neformaliojo ugdymo pedagogo (fiziniam 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui) pareigybė yra priskiriama specialistų 

grupei. 

2.  Neformaliojo ugdymo pedagogo (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) pareigybės aprašymas reglamentuoja funkcijas, atsakomybę ir reikalavimus šioms 

pareigoms eiti. 

3. Pareigybės lygis: A 2. 

4. Pareigybės paskirtis: fizinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimas. 

5. Neformaliojo ugdymo pedagogo (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) tiesiogiai  pavaldus direktoriui. 

 

II SKYRIUS  

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos  reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą; 

6.2. mokėti lietuvių kalbą; 

6.3. turėti atitinkamo mokomojo dalyko specialisto ir pedagogo kvalifikaciją; 

6.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; 

6.5. laikytis Pedagogų etikos kodekso; 

6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, 

lopšelio-darželio nuostatus, lopšelio-darželio tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymą ir mokytojo darbą; 

6.7. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programos apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

6.8. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams arba studijų metu yra išklausęs ne žemesnės apimties (60 valandų) kursą. 

6.9. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

6.10. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.  

7. Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui) turi gebėti: 

7.1.užtikrinti vaikų saugumą ugdomųjų veiklų metu; 

7.2. užtikrinti emociškai saugią mokymosi aplinką 



7.3. reaguoti į smurtą ir patyčias; 

7.4. gebėti dirbti Word, Excel, Power Point, Padlet programomis, naudotis internetinėmis 

programomis. 

8. Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui)  privalo vadovautis: 

8.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų 

saugą ir sveikatą; 

8.3. darbo tvarkos taisyklėmis; 

8.4. darbo sutartimi; 

8.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

8.6. kitais Vilniaus lopšelio-darželio ,,Naminukas“ lokaliais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui)  atlieka šias funkcijas: 

9.1. užtikrina geros kokybės ugdymą; 

9.2. ugdymą organizuoja remdamasis ugdymo programomis, vaikų gebėjimais, polinkiais; stiprina 

vaikų ugdymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimais; suteikia reikiamą pagalbą 

vaikams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų; 

9.3. planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi 

užsiėmimams; 

9.4. stebi, fiksuoja ir analizuoja vaikų individualią pažangą; 

9.5. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas ( sporto pramogas, šventes, olimpiadas, sveikatinimo 

dienas ir kt.) lopšelio-darželio bendruomenei; 

9.6. bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija, kad būtų 

pasiekti ugdymo tikslai; 

9.7. dalyvauja lopšelio-darželio organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, 

darbo grupėse, komisijose; 

9.8. profesionaliai tobulėja, laiku tvarko savo veiklos dokumentus 

9.9. dalyvauja lopšelio-darželio organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių 

susirinkimuose; 

9.10. pagal poreikį konsultuoja mokytojus. 

 

                                                                    IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

10. Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui)   atsako: 

10.1. už tinkamą savo funkcijų vykdymą; 

10.2. už teisingą ir savalaikį informacijos pateikimą lopšelio-darželio direktoriui; 

10.3. už lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų ir direktoriaus įsakymų vykdymą; 



10.4. už lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos 

reikalavimų vykdymą, darbuotojų etikos normų laikymąsi; 

10.5. už salėje esančių įrengimų, už inventoriaus ir priemonių naudojimą pagal paskirtį, jų saugią 

eksplotaciją; 

10.6. už darbo drausmės pažeidimus; 

10.7. už tinkamą ir tikslų lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo pedagogo (fiziniam ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)  pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

10.8. neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lavinimui)  už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
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