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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu  

Nr. (1.3.)V- 

 

 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ (toliau Lopšelis-darželis) kūno kultūros 

mokytojo (toliau – Mokytojas) pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2.  Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis: individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, puoselėti mokinių 

vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius gebėjimus  

4. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 

5. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

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

išsilavinimą; 

5.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją: 

5.2.1. atvejai, kada Lietuvos Respublikoje išsilavinimą įgiję asmenys laikomi turintys pedagogo 

kvalifikaciją: 

5.2.1.1. kai turi aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, 

įgytą iki 1995 metų, ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo stažą, išklausę ne mažiau kaip 320 

valandų (12 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų; 

5.2.1.2. kai turi aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 6 metų pedagoginio darbo stažą, išklausę ne 

mažiau kaip 240 valandų (9 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų; 

5.2.1.3. kai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo 

aukštojoje mokykloje stažą, išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) pedagogikos, 

psichologijos ir dalyko didaktikos kursų; 

5.2.1.4. kai turi aukštąjį išsilavinimą ir nuosekliųjų ar nenuosekliųjų, nuolatinių ar ištęstinių 

studijų metu yra išklausę 1600 valandų (60 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko 

didaktikos dalykų, išlaikę šių dalykų įskaitas ar egzaminus. 

5.2.2. mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas ir neformaliojo švietimo 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, jei nėra įgiję pedagogo kvalifikacijos, 

privalo būti išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 

iki darbo mokytoju pradžios, išskyrus mokytojus, turinčius aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, 

specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, kurie šiuos kursus privalo išklausyti per metus nuo 

darbo mokytoju pradžios. 



2 
 

5.2.3. nesant reikiamos kvalifikacijos mokytojo, ugdyti (mokyti) mokinius pagal mokomuosius 

dalykus (ugdymo specializaciją) gali mokytojai, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar 

specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, ne ilgiau kaip 3 metus, 

jeigu jie:  

5.2.3.1. studijuodami yra išklausę ne mažiau kaip 40 procentų atitinkamo dalyko (-ų) (ugdymo 

specializacijos) modulio studijų kreditų apimties; 

5.2.3.2. yra įgiję ne mažiau kaip 40 procentų atitinkamo dalyko (ugdymo specializacijos) modulio 

studijų kreditų apimties kompetencijas neformaliojo švietimo ir (ar) savišvietos būdu ir jos yra pripažintos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

5.2.4. mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę 

ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis 

reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos 

studijų programas). 

5.3. būti baigęs fizinio auklėjimo ar kūno kultūros mokytojų rengimo, fizinio auklėjimo, sporto ar 

kūno kultūros studijų programą arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal 

kūno kultūros ar sporto studijų programą ar jos modulį;  

5.4. mokėti lietuvių kalbą (turėti ne žemesnę kaip antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją), 

kurios 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; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus 

pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros 

mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų 

lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, 

jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu; 

5.5. turėti dalykinį pasirengimą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 

nustatytus reikalavimus dėstomo dalyko mokytojui; 

5.6. turėti skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina 

švietimo ir mokslo ministras; 

5.7. atitikti kitus specialius reikalavimus: 

5.7.1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; 

5.7.2. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, mokinių ugdymą ir 

mokytojų darbą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais 

(įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis Mokytojas vykdo šias funkcijas mokymo programai įgyvendinti, taip pat 

dalyvauja su Lopšelio-darželio bendruomenėje susijusioje veikloje: 

6.1. ugdo vaikus pagal kūno kultūros bendrąją programą; 

6.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms;  

6.3. ugdo tvirtas vaikų dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, siekia vaikų asmenybės 

galių plėtotės;  

6.4. gerbia ugdytinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių, teisėtų interesų, asmens duomenų 

apsaugos;  

6.5. analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą; 

6.6. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį;  

6.7. ugdo remdamasis vaikų gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą 

savo gebėjimais;  

6.8. suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus; 

6.9. nešališkai vertina mokinių elgesį, savijautą, informuoja Lopšelio-darželio vadovus apie 

ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;  

6.10. tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus;  

6.11. dalyvauja Lopšelio-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose; dalyvauja įstaigos 

organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose; 

6.12. bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais pedagoginiais darbuotojais, 

sprendžiant mokinių ugdymo(si) sunkumus; 

6.13. nedelsiant informuoja direktorių, pagalbos specialistus pastebėjus, mokinio atžvilgiu 

taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį, sudrausmindamas 

netinkamai besielgiantį mokinį, esant reikalui – suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą ir 

iškviečia greitąją pagalbą; 

6.14. nuolat kelia kvalifikaciją, tobulina profesines kompetencijas. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7. Mokytojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

7.2. informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės mokytoją apie įtariamas ar įvykusias 

patyčias; 

7.3. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar įstaigos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, 

greitąją pagalbą ir kt.). 

8. Mokytojas, 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 ugdytiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus rūpintojus) ir/ar įstaigos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 
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8.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir 

kitus galimai svarbius faktus; 

8.4. informuoja patyčias patyrusio ugdytinio grupės mokytoją 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. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Mokytojas atsako už: 

9.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą 

savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, įstaigos nuostatų, įstaigos darbo tvarkos taisyklių, 

mokytojo etikos normų laikymąsi;  

9.2. tinkamą priskirtų funkcijų, tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;  

9.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

10. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų. 

 

 

 

 

Parengė direktorė Violeta Šaukščiuvienė 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

_______________________________________ 

(kūno kultūros mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

____________________________________ 

(data) 

 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/

