
PATVIRTINTA 

 Alytaus Panemunės progimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d.  

įsakymu Nr. V-193 (1.2.)  

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

Nr. 1 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas reglamentuoja pedagogo, 

dirbančio priešmokyklinio ugdymo grupėje, profesinę veiklą. 

 2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas – asmuo, ugdantis vaikus nuo 5/6 iki 7 metų (vienus 

metus) pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

4. Pareigybės pavaldumas – priešmokyklinio ugdymo pedagogas tiesiogiai pavaldus 

progimnazijos direktoriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį 

vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo 

arba(ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias 

programas. Prieš pradedant dirbti, privalo būti išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus, gavęs 

sveikatos patikrinimo pažymėjimą. 

4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, 

progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo Aprašu. 

5. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančius dokumentus. 

 

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO VEIKLOS PRINCIPAI 

 

6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas savo veikloje vadovaujasi šiais principais, kurie 

įvardijami kaip: 

 6.1 tautiškumas - atskleidžiamas žmogaus ryšys su gamta ir laiko ritmais, puoselėjama meilė 

ir pagarba dzūkų papročiams, tradicijoms, kultūriniam paveldui, gamtai ir gyvybei, Tėvynei.  

6.2. visuminis ugdymas – organizuodamas veiklą pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikų 

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

vidinio ir išorinio pasaulio dermės; 

6.3. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

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

sritis; 

6.4. nuoseklumas – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis 

priešmokyklinis ugdymas; 

6.5. ugdymo šeimoje ir įstaigoje sąveika – derinami šeimos ir institucijos interesai ir lūkesčiai, 

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

 

IV. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas turi teisę: 

7.1. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas; 
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7.2. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas; 

7.3. gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš logopedo, pradinių klasių mokytojų ir 

kitų pedagogų, administracijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Pedagoginės psichologinės 

tarnybos ir kt.; 

7.4. pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), įstaigos pedagogus, kitus su 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis; 

 7.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

7.7. teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

 7.8. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

 7.9. dalį savo darbo laiko skirti metodinei veiklai; 

 7.10. dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir 

kitose veiklose, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti; 

 7.11. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas 

garantijas; 

 7.12. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; 

 7.13. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo 

sąlygų. 

8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo: 

8.1. sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, 

brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus; 

8.2. daryti išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti 

individualių ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauti jas rengiant; 

8.3. organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, 

priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus; 

8.4. kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo(si) aplinką; 

8.5. supažindinti šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti apie vaiko 

daromą vystymosi pažangą; 

8.6. skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpintis tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikti 

jiems informaciją, konsultuoti; 

8.7. parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(si) 

poreikius; 

8.8. bendradarbiauti su kitais pedagogais (logopedu, socialiniu pedagogu ir specialiuoju 

pedagogu, būsimuoju mokytoju ir kt.); 

8.9. bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 

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

socialinių programų įgyvendinimo; 

8.10. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, audito vykdyme ir kt.;  

8.11. laiku pildyti dokumentaciją; 

8.12. tobulinti savo kvalifikaciją; 

8.13. laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų; 

 8.14. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais 

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą. 

 9. Neleisti dirbti už save pašaliniams asmenims. 

 10. Nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę. Susirgus, nedelsiant pranešti tėvams, apie 

vaiko ligą nedelsiant informuoti sveikatos priežiūros specialistą, įstaigos vadovą. 

 11. Jei vaiko nėra grupėje, išsiaiškinti jo neatvykimo priežastis. 

  

V. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

 23. Priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

 24. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbo valandos skiriamos tiesioginiam darbui su 

vaikais ir netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai).  
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25. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas už savo darbą pavaldus direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, atskaitingas progimnazijos direktoriui. 

26. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo 

kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(-si)  proceso metu įstaigoje ir už jos ribų. 

 

VI. ATSAKOMYBĖ  

  

27. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:   

27.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų dokumentų panaudojimą, 

turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu;  

27.2. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų Alytaus Panemunės progimnazijos 

nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, etikos normų laikymąsi;   

27.3. emociškai saugios, mokymuisi palankios socialinės emocinės aplinkos 

puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.  

28. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Konkrečios priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės funkcijos, veiklos 

programos numatomos mokslo metams, suderinamos direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir 

tvirtinamos progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

  

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

__________________________________________________________________ 
 (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 


