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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 
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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS 
 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau Lopšelis-darželis) neformaliojo ugdymo 

(fizinio ugdymo) mokytojo pareigybė  priskiriama specialistų grupei (kodas 233029).  

2. Pareigybės lygis – A2.  

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizinį ugdymo ir sveikatos stiprinimo organizavimui ir vykdymui. 

4. Fizinio ugdymo mokytojo veiklą koordinuoja ir prižiūri Alytaus lopšelio-darželio 

„Saulutė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

5. Fizinio ugdymo mokytoją į darbą priima ir iš jo atleidžia Lopšelio-darželio 

direktorius įstatymų numatyta tvarka. Fizinio ugdymo mokytojas priimamas dirbti atrankos būdu 

(pokalbis). 

6. Fizinio ugdymo mokytojas pavaldus Lopšelio-darželio direktoriui.  
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 
 

7.  Fizinio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus:  

 7.1.  turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų) išsilavinimą; 

 7.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją; 

 7.3.  būti baigęs fizinio auklėjimo ar kūno kultūros mokytojų rengimo programą; fizinio 

auklėjimo, sporto ar kūno kultūros programą; 

 7.4. turi būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir 

(ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų; 

 7.5. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų 

nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus; 

 7.6. turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas pagal Reikalavimų pedagoginių 

darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministras; 

 7.7. mokytojas, baigęs studijas ne lietuvių kalba, privalo 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 „Dėl valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus ir turėti atitinkamą valstybinės 

kalbos kategoriją patvirtinantį pažymėjimą; 

 7.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme. 

8. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, Lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, ugdymo planu, 

pareigybės aprašymu, susitarimais ir kitais lokaliniais Lopšelio-darželio teisės aktais. 

 



 

III SKYRIUS 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO FUNKCIJOS 
 

9. Planuoja fizinio ugdymo veiklą atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, 

sveikatos būklę, specialiuosius poreikius, derina juos su grupės metų veiklos planu ir savaitės planu. 

grupių savaitės planus. 

10. Organizuoja fizinio ugdymo užsiėmimus vadovaudamasis Lopšelio-darželio 

direktoriaus patvirtintu užsiėmimų tvarkaraščiu. 

11. Kuria saugią, sveikatą stiprinančią ugdomąją aplinką, parenka vaiko amžių ir 

galimybes atitinkančias fizinio ugdymo priemones.  

12. Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų. 

13. Saugoja ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

salėje ir kitose Lopšelio-darželio erdvėse, lauke, žaidimų aikštelėse ir kt.  

14. Sistemingai vertina ir fiksuoja vaiko daromą pažangą, analizuoja vaiko asmeninę 

ūgtį, apie vaikų pasiekimus informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus). 

15. Teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus 

Lopšelyje-darželyje dirbančius specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio 

ugdymo klausimais.  

16. Bendradarbiauja su kitais Lopšelio-darželio pedagoginiais darbuotojais ir pagalbos 

mokiniui specialistais. 

17. Informuoja Lopšelio-darželio administraciją apie vaiko  turimas socialines ar 

sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą. 

18. Inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kituose 

veiklose. 

19. Inicijuoja ir vykdo projektinę, fizinio ugdymo, sveikatinimo ir kita edukacinę veiklą 

įstaigoje, mieste ir respublikoje. 

20. Ruošia vaikus ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, varžybose įstaigoje, mieste, 

respublikoje. 

21. Suderinus su tiesioginiu vadovu organizuoja įvairaus pobūdžio (krepšinio, futbolą 

ar kt.)  užsiėmimus atskirų grupių vaikams. 

22. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdyme, posėdžiuose ir pasitarimuose, teikia pasiūlymus kuriant ir įgyvendinant 

Lopšelio-darželio strateginį,  metų planą, ugdymo planus ir kt. 

23. Analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą. 

24. Sistemingai tobulina profesines kompetencijas. 

25. Pagal savo kvalifikacinę kategoriją vykdo metodinę veiklą. 

26. Tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus.  

27. Vykdo Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtus vienkartinio pobūdžio pavedimus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ  
 

32. Fizinio ugdymo mokytojas atsako už: 

32.1. vaikų saugumą; 

32.2. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

32.3. turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą; 

32.4. lopšelio-darželio vidaus tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos 

reikalavimų vykdymą, darbuotojų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi. 

33. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________________ 

 


