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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ meninio ugdymo mokytojo (šokis) pareigybė yra
priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – meninio ugdymo mokytojas (šokis) priskiriamas A2 lygio pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti lopšelio-darželio „Žibutė” ugdytinių choreografinį
ugdymą, plėtoti kūrybines galias, saviraišką, prisidėti organizuojant įstaigos renginius, dirbti su
šokiui gabiais vaikais.
4. Pavaldumas: meninio ugdymo mokytojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui
ugdymui. Meninio ugdymo mokytoją į darbą priima ir iš darbo atleidžia įstaigos direktorius.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. meninio ugdymo mokytojas privalo būti įgyjęs aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį
išsilavinimą ir pareigybę atitinkančią kvalifikaciją;
5.2. turi būti išklausęs ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas arba per trejus
metus nuo darbo pradžios įgyti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją;
5.3. gebėti dirbti komandoje;
5.4. turi būti susipažinęs su lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa
„Žibuokliukų takeliu“ bei Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa;
5.5. gebėti savarankiškai planuoti ugdymo procesą, rengti veiklos ataskaitas;
5.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688,
reikalavimus;
5.7. Gebėti dirbti su IKT.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6.
Darbuotojas turi vykdyti šias funkcijas:
6.1. pagal salės užimtumo grafiką vesti šokio užsiėmimus grupės ugdytiniams, dirbti su šokiui
gabiais vaikais;
6.2. organizuoti ir vykdyti vaikų meninį (šiuo atveju choreografinį) ugdomąjį procesą;
6.3. plėtoti vaikų choreografinį ugdymo turinį, parenkant tinkamas priemones ir būdus šiai
veiklai vystyti;
6.4. prireikus dalyvauti rengiant įvairių švenčių scenarijus, programas, pasirodymus lopšelyjedarželyje ir mieste;

6.5. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, išvykose ir kitose šventinėse
veiklose;
6.6. rengti ir įgyvendinti kūrybinius, meninius projektus (kur reikia choreografijos);
6.7. užtikrinti savo darbo kokybę;
6.8. ugdyti vaikų vertybines nuostatas, meninius gebėjimus, padėti jiems tenkinti saviraiškos ir
saviugdos poreikius;
6.9. teikti informaciją apie vaikų pasiekimus ir gebėjimus susijusius su šokiais, bendradarbiauti
su lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogais, vadovais, ugdytinių šeimomis;
6.10. kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si)
aplinką;
6.11. suteikti ugdytiniui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu smurto, prievartos, seksualinio
ir kitokio pobūdžio išnaudojimo apraiškas, pranašti apie tai įstaigos vadovui;
6.12. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą salėje ir
kitose įstaigos erdvėse organizuojant meninį ugdymą;
6.13. vykdyti lopšelio-darželio „Žibutė“ vidaus auditą, dalyvauti komandų, darbo grupių bei kitų
savivaldos institucijų veikloje;
6.14. stebėti, vertinti bei fiksuoti ugdytinių pažangą ir pasiekimus (šokio) tai pažymint
elektroniniame dienyne;
6.15. laikytis įstaigos Darbo tvarkos taisyklių, Asmens duomenų saugojimo politikos nuostatų;
6.16. laiku pildyti elektroninį dienyną, tvarkyti kitą pedagoginės veiklos dokumentaciją.
Elektroninio dienyno žinutes (susirašinėjimus) patikrinti ne rečiau nei du kartus per dieną.
6.17. analizuoti ir vertinti savo pedagoginę veiklą, teikti siūlymus administracijai dėl vaikų
meninio ugdymo proceso (šokio) ir įstaigos veiklos tobulinimo, nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
6.18. atsitikus nelaimingam atsitikimui su ugdytiniu, suteikti pirmąją pagalbą vaikui, reikalui
esant kviesti greitąją medicininę pagalbą, tuoj pat pranešti įstaigos direktoriui arba jį pavaduojančiam
asmeniui bei skambinti vaiko tėvams (globėjams).
IV SKYRIUS
VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
7. Meninio ugdymo mokytojas (šokis), įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias,
smurtą:
7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
7.2. primena vaikui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, elgesio taisykles;
7.3. apie įtariamas ar įvykusias patyčias informuoja patyrusio patyčias, smurtą vaiko tėvus ir
lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių, Vaiko gerovės komisiją;
7.4. esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti
institucijas (reikalui esant į policiją, greitąją pagalbą, praneša įstaigos vadovui, vaiko tėvams
(globėjams)).
8. Meninio ugdymo mokytojas (šokis), įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba
gavęs apie jas pranešimą:
8.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
8.2. įvertina grėsmę vaikui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis:
Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių, kitus specialistus, vaiko tėvus (globėjus rūpintojus);
8.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių
ir kitus galimai svarbius faktus;
8.4. raštu informuoja lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir
pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
8.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo
tarnybai
pateikdamas
pranešimą
interneto
svetainėje
adresu
www.draugiskasinternetas.lt, prieš tai informavęs įstaigos direktorių.

V SKYRIUS
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO (ŠOKIS) TEISĖS
9. Meninio ugdymo mokytojas (šokis) turi teisę:
9.1. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas;
9.2. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas;
9.3. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;
9.4. teikti siūlymus administracijai dėl vaikų meninio ugdymo (šokio) veiklos tobulinimo;
9.5. būti renkamas į įstaigos Darbo tarybą, Įstaigos tarybą, būti profesinių sąjungų,
organizacijų, susivienijimų, politinių partijų nariu, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje;
9.6. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas
garantijas;
9.7. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas.
VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
10. Meninio ugdymo mokytojas (šokis) atskaitingas direktoriui, tiesiogiai pavaldus direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
11. Meninio ugdymo mokytojas (šokis) teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
11.1.
funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme atlikimą bei lopšelio-darželio darbo
tvarkos taisyklių laikymąsi;
11.2. savo veiklos planavimą, dokumentacijos tvarkymą;
11.3. meninio (choreografinio) ugdymo plano mokslo metams sudarymą ir vykdymą;
11.4. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų,
kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių ugdymo proceso organizavimą, darželio direktoriaus
įsakymų vykdymą;
11.5. savo darbo kokybę bei vaikų sveikatą ir saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už
jos ribų;
11.6. darbų saugos, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, higienos reikalavimų
vykdymą;
11.7. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė” direktoriaus patvirtinto „Smurto ir patyčių prevencijos,
intervencijos vykdymo tvarkos aprašo“ įgyvendinimą;
11.8. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus patvirtintos „Instrukcijos dėl vaikų gyvybės
ir sveikatos apsaugos“ igyvendinimą.
12. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, už kitus darbo drausmės pažeidimus
meninio ugdymo mokytojas (šokis) atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
________________

