
 PATVIRTINTA 

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro  

direktorės 2017 m. vasario 01  d. 

 įsakymu Nr. V-4-04 

 
 IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO AUKLĖTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 3 

  
                                                    I SKYRIUS 

                                                  PAREIGYBĖ  

 

1. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro ikimokyklinio ( priešmokyklinio) ugdymo 

auklėtojo pareigybė priskiriama 3 pareigybių grupei.   

2. Pareigybės lygis – B.   

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ikimokyklinį- priešmokyklinį ugdymą 3-6(7) m. vaikams. 

4. Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo auklėtojas yra tiesiogiai pavaldus centro 

direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PRIEŠMOKYKLINIO (IKIMOKYKLINIO) 

UGDYMO AUKLĖTOJUI 

 

         5. Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo auklėtojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:  

           5.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;  

           5.2.būti įgijus ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo 

kvalifikaciją; 

5.3. būti išklausius priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo 

ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. 

 

III SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO ( PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGAS 

EINANČIO DARBUOTOJO DARBO PRINCIPAI, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 6. Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo auklėtojas savo veikloje vadovaujasi šiais 

principais, kurie įvardijami kaip:  

 6.1. visuminis ugdymas – organizuodamas veiklą auklėtojas paiso vaiko raidos ir vaikų 

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

vidinio ir išorinio pasaulio dermės;  

 6.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

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

sritis;  

 6.3. nuoseklumas – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis 

ikimokyklinis ugdymas;  

 6.4. ugdymo šeimoje ir institucijoje sąveika – derinami šeimos ir institucijos interesai ir 

lūkesčiai, požiūris į vaiko ugdymą(-si). 

        7. Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo auklėtojas turi teisę:  

 7.1. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas;  

 7.2. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas;  

 7.3. gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš administracijos, Vaiko teisių 

apsaugos tarnybos, Pedagoginės psichologinės tarnybos ;  

 7.4. tobulinti kvalifikaciją;  

 7.5. teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo.  
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 8.Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo auklėtojas 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, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus;  

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

ugdymo(- si) aplinką;  

 8.5. supažindinti šeimą su ikimokyklinio, 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. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje 

dirbančius specialistus ikimokyklinio, priešmokyklinio vaikų ugdymo klausimais;  

      8.9. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose 

veiklose; 

 8.10. bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei 

socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninimis organizacijomis ir kt., prisidėti prie 

bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo;  

 8.11. tobulinti savo kvalifikaciją; 

 8.12. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

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

 8.13. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas; 

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

asmenimis, turinčiais tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 

 8.19. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose;            

 8.20. laikytis įstaigos darbo tvarkos, darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės 

saugos taisyklių; 

 8.21. laiku pildyti privalomą dokumentaciją. 

  

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
          9.  Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo auklėtojas atsako už: 

9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio 

centro  nuostatų, darbo tvarkos taisyklių,  etikos normų laikymąsi;  

9.2. tinkamą Ikimokyklinio ugdymo programos, Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programos įgyvendinimą; 

9.3. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus pavedimų atlikimą. 

10. Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo auklėtojas už savo pareigų netinkamą 

vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
______________________________________________________ 

 


