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ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ” 
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APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ muzikos mokytojas.  
2. Pareigybės grupė – specialistai.  
3. Pareigybės lygis – nenustatomas. 

 
II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 

iki 1995 metų;  
4.2. būti įgijus muzikos mokytojo kvalifikaciją;  
4.3. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta 

tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;  
4.4. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;  
4.5. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti;  
4.6. nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, susipažinęs su įstaigos darbo tvarkos taisykles, 

saugos darbe, gaisro, civilinės, elektros saugos reikalavimais ir šiuo aprašymu; 
4.7. taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 
III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  
5.1. organizuoja ir vykdo muzikinį ugdymą įstaigoje;  
5.2. planuoja muzikinę veiklą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius;  
5.3. kuria kūrybišką, funkcionalią, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką ir  

mikroklimatą;  
5.4. ugdo ir dalyvauja ugdymo(si) procese, padeda vaikams tenkinti jų saviraiškos ir 

saviugdos poreikius, plėtoti kūrybinius, kultūrinius interesus;  
5.5. kartu su grupės auklėtoja vertina vaikų muzikinius gebėjimus, patirties kaupimo 

ypatumus, meninę kompetenciją ( pirminis vertinimas rugsėjo mėnesį, antras- gegužės mėnesį), 
informuoja grupių pedagogus apie vaikų pasiekimus, prireikus teikia siūlymus dėl individualių 
ugdymo(si) programų rengimo, dalyvauja jas rengiant; 

5.6. saugo vaikų sveikatą:  
5.6.1. laikosi muzikinių veiklų grafiko;  
5.6.2. susirgus, nutraukia darbą, kreipiasi į medikus prieš tai įspėjus vadovus;  

5.7. užtikrina vaikų fizinį ir psichologinį saugumą muzikos salėje:  
5.7.1.veiklų metu neįleidžia į muzikos salę, pašalinių asmenų; 



5.7.2. vaistus, dezinfekcinės priemones, degtukus, adatas, kitus ašrtius daiktus, 
laiko vaikams neprieinamose vietose;  

5.7.3. įvykus nelaimingam atsitikimui, informuoja administraciją;  
5.8. bendradarbiauja su pedagogais, įstaigoje dirbančiais specialistais ( socialiniu pedagogu, 

visuomenės sveikatos specialistu) vaikų ugdymo(si) klausimais;  
5.9. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje 

dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo klausimais;  
5.10. daro poveikį socialinei-kultūrinei lopšelio-darželio aplinkai, telkia bendruomenę 

bendriems renginiams ir pagal galimybę dalyvauja miesto, rajono, respublikos renginiuose;  
5.11. skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės gyvenime, derina šeimos ir įstaigos interesus, 

didina vaiko kokybiško ugdymo(si) galimybes;  
5.12. dalyvauja lopšelio-darželio, Pedagogų tarybų, Metodinės grupės posėdžiuose, 

susirinkimuose, vykdo jų nutarimus;  
5.13. dalyvauja kuriant lopšelio-darželio veiklos planus, strategiją, darželio veiklos kokybės 

vertinimą ir įsivertinimą, projektinę veiklą, nuolat tobulina savo kvalifikaciją;  
5.14. tausoja ir saugo salėje esančias, materialinias vertybes (įrangą, baldus, edukacines 

priemones, žaislus ir kt.);  
5.15. atlieka kitas Lopšelio-darželio nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose 

teisės aktuose, teisėtus darželio direktoriaus, pavaduotojo ugdymui pavedimus, nustatytas funkcijas. 
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