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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ 

 
MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYB ĖS APRAŠYMAS  

 
 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

1. Meninio ugdymo pedagogas organizuoja ir vykdo vaikų muzikinį, meninį ugdymą 
lopšelyje-darželyje. 

2. Meninio ugdymo pedagogu skiriamas dirbti asmuo, turintis pedagoginį išsilavinimą, 
pakankamą pedagoginio darbo patirtį ir profesinį gebėjimą.  

3. Meninio ugdymo pedagogą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, sudaro rašytinę 
darbo sutartį ikimokyklinės įstaigos vadovas. 

4. Meninio ugdymo pedagogas privalo išmanyti: 
4.1. kalbos kultūros reikalavimus; 
4.2. grupinės ir individualios ugdomosios veiklos organizavimą, skatinančią vaikų 

muzikinį, meninį vystymąsi; 
4.3. specialių priemonių ir ugdymo metodų panaudojimą muzikinio, meninio ugdymo 

veikloje; 
4.4. pedagogikos pagrindus; 
4.5. bendravimo psichologijos pagrindus, korektiško elgesio taisykles; 
4.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, 

saugaus eismo, gamtosaugos reikalavimus; 
4.7. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 
5. Meninio ugdymo pedagogas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

ikimokyklinės įstaigos nuostatais, ikimokyklinės įstaigos vadovo įsakymais, ikimokyklinės įstaigos 
darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiais pareiginiais 
nuostatais. 

 
II. MENINIO UGDYMO PEDAGOGO 

PAREIGOS 
 

6. Tinkamai organizuoti vaikų muzikinį, meninį ugdymą bei visus įstaigoje vykdomus 
muzikinius, meninius renginius. 

7. Sudaryti veiklos perspektyvinius muzikinio ugdymo planus pagal vaikų amžiaus 
grupes ir turiningai juos organizuoti. 

8. Organizuoti ir vesti ugdomąją veiklą, vaikų šventes, literatūros bei muzikinius 
renginius. 

9. Puošti pagal numatytą renginio scenarijų salės patalpas, kurti atributiką. 
10. Konsultuoti pedagogus muzikinio, meninio ugdymo klausimais, pildant ugdomosios 

veiklos planus. 
11. Stebėti ir atrinkti muzikai gabius vaikus, sudaryti jiems individualias muzikinio 

lavinimo programas. 
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12. Tvarkyti ir saugoti muzikinio ugdymo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir 
papildymu, domėtis lietuvių tautos kultūra, papročiais bei tradicijomis. 

13. Ieškoti naujų veiklos organizavimo formų bei metodų, atitinkančių muzikinio, 
meninio ugdymo turinį ir jo kaitą. 

14. Mokyti vaikus darbštumo, susikaupimo, savarankiškumo, atsakomybės, iniciatyvumo 
ir reiklumo sau, brandinti jų muzikinį kūrybinį mąstymą. 

15. Bendrauti su įstaigą lankančių vaikų tėvais/globėjais, remiantis tarpusavio supratimo, 
tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais. 

16. Palaikyti drausmę muzikinių užsiėmimų bei organizuotų renginių metu, saugoti vaikų 
sveikatą ir gyvybę. 

17. Analizuoti savo veiklą, vertinti rezultatus ir su jais supažindinti įstaigos vadovybę. 
18. Tausoti įstaigos materialines vertybes, to paties reikalauti ir iš vaikų.  
19. Vykdyti kitus teisėtus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su darbu. 
20. Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, veiklos kokybės vertinimo vykdyme ir kt.; 
21. Visada laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų. 

 
III. MENINIO UGDYMO PEDAGOGO 

TEISĖS 
 
22. Spręsti muzikines, kūrybines problemas, savarankiškai renkantis veiklos formas ir 

metodus. 
23. Rengti individualias muzikinių, meninių metodikų programas. 
24. Kelti savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose. 
 

IV. MENINIO UGDYMO PEDAGOGO  
ATSAKOMYB Ė 

 
25. Meninio ugdymo pedagogas atsako už: 
26.1. tinkamą muzikinės, meninės veiklos vystymą ir rezultatus; 
26.2. tinkamą savo darbo dokumentacijos tvarkymą; 
26.3. sveiką ir gerą darbo atmosferą ugdymo veikloje; 
26.4. vaikų sveikatą ir gyvybę muzikinių užsiėmimų bei organizuotų renginių metu; 
26.5. patalpų, kuriose vyksta muzikos užsiėmimai, renginiai, švarą, tvarką, estetinį 

apipavidalinimą. 
27. Meninio ugdymo pedagogas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, 

atskaitingas direktoriui. 
28. Už savo pareigų netinkamą vykdymą meninio ugdymo pedagogas atsako įstaigos 

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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