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PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Meninio ugdymo pedagogas (pareigybės kodas: 235501) yra mokymo specialistas,
kurio pareigybė priskiriama B lygio pareigybėms, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis
išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų ir muzikos pedagogo
kvalifikacija.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga Pažagienių mokyklos-darželio (toliau –
mokyklos) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo organizavimui ir
įgyvendinimui.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais
priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos
taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą (ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
metų) išsilavinimą ir muzikos pedagogo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių
klasių mokytojo kvalifikaciją, būti išklausius pirmos pagalbos teikimo ir higienos įgūdžių kursus.
7. Mokėti groti muzikos instrumentu ir naudotis informacinėmis technologijomis.
8. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, operatyviai spręsti iškilusias
problemas, dirbti komandoje.
9. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
10. Išmanyti grupinės ir individualios ugdomosios veiklos organizavimą, skatinančią
vaikų muzikinį, meninį vystymąsi ir specialių priemonių ir ugdymo metodų panaudojimą
muzikinio, meninio ugdymo veikloje.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Tinkamai organizuoti vaikų muzikinį, meninį ugdymą, vaikų šventes bei mokykloje
vykdomus muzikinius, meninius renginius.
12. Puošti meninio ugdymo salės patalpas, kurti dekorą pagal numatytą renginio scenarijų.
13. Konsultuoti auklėtojus muzikinio, meninio ugdymo klausimais, pildant ugdomosios
veiklos planus.
14. Stebėti ir atrinkti muzikai, menui gabius vaikus, sudaryti jiems individualias
muzikinio, meninio lavinimo programas.
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15. Tvarkyti ir saugoti muzikinio, meninio ugdymo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu
ir papildymu, domėtis lietuvių tautos kultūra, papročiais bei tradicijomis.
16. Ieškoti naujų veiklos organizavimo formų bei metodų, atitinkančių muzikinio,
meninio ugdymo turinį ir jo kaitą.
17. Mokyti vaikus darbštumo, susikaupimo, savarankiškumo, atsakomybės, iniciatyvumo
ir reiklumo sau, brandinti jų muzikinį, kūrybinį mąstymą.
18. Bendrauti su įstaigą lankančių vaikų tėvais/globėjais, remiantis tarpusavio supratimo,
tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
19. Palaikyti drausmę muzikinių, meninių užsiėmimų bei organizuotų renginių metu,
saugoti vaikų sveikatą ir gyvybę.
20. Analizuoti savo veiklą, vertinti rezultatus ir su jais supažindinti mokyklos direktorių ir
direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
21. Tausoti įstaigos materialines vertybes, to paties reikalauti ir iš vaikų.
22. Vykdyti kitus teisėtus mokyklos direktoriaus pavedimus.
IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
23. Laiku gauti darbo užmokestį.
24. Gauti reikalingą informaciją apie mokyklos veiklą ir teikti siūlymus dėl veiklos
tobulinimo.
25. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje ir psichologiškai saugioje aplinkoje.
26. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamomis darbo priemonėmis
aprūpintą, saugią darbo vietą.
27. Pagal poreikį stiprinti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaujant kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose.
28. Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, kituose Vyriausybės teisės aktuose nustatyta
tvarka gauti mokamas ar kitas atostogas, naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis.
29. Naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
30. Už darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę
žalą darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
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