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MOKYTOJOS (PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS) PAREIGYBĖS FUNKCIJOS 

 

1. Mokytoja (priešmokyklinis ugdymas) atlieka šias funkcijas:  

1.1. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, 

brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus; 

1.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja 

individualių ugdymo programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; 

1.3. organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo poreikius, 

priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus; 

1.4. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo aplinką; 

1.5. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie 

vaiko daromą vystymosi pažangą; 

1.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją 

teikia jiems informaciją, konsultuoja; 

1.7.  parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo 

poreikius. 

1.8. taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, 

jeigu tėvai ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba; 

1.9. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais 

pedagogais, darželio mokytojomis, būsimąja mokytoja ir kt.); 

1.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei 

socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie 

bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo; 

1.11. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgia į individualius vaikų 

ugdymosi poreikius ir amžių, lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programos tikslus; 

1.12. vadovaujasi  Lietuvos  higienos  normomis  HN  75:2010  „Įstaiga,  vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

1.13. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, kitose lopšelio – darželio erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

1.14. informuoja direktorių apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

1.15. priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais asmenimis, 

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 

1.16. neatiduoda vaiko neblaiviems tėvams (globėjams); 

1.17. dalyvauja bendrose veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, lopšelio – darželio 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt. 

2. Mokytoja (priešmokyklinis ugdymas) už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako 

darbo vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

3. Mokytoja (priešmokyklinis ugdymas) už darbo drausmės pažeidimus gali būti 

traukiamas drausminės atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio- darželio direktorius. 
 

 
 


