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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu  

Nr. (1.3.)V-87 

 

 

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS  

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ (toliau – Lopšelis-darželis) pailgintos darbo 

dienos grupės mokytojo, (toliau – Mokytojas) pareigybė, kodas 235905, yra priskiriama specialistų 

pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis: Mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: teikti neformaliojo švietimo paslaugą pailgintos darbo dienos grupėje, 

auklėjant ir ugdant ugdytinius.  

4 .  Mokytojas pavaldus direktoriui ir tiesioginiam vadovui - direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

5. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, LR 

Švietimo įstatymu, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą, Vilkaviškio vaikų 

lopšelio-darželio „Buratinas“ lokaliniais aktais: (nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis) ir šiuo 

pareigybės aprašymu. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Mokytojas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu ir  pedagogo kvalifikaciją. 

7. Mokytojas turi:  

7.1. išmanyti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus, 

išmanyti patalpų evakuavimo schemas; 

7.2. mokėti suteikti pirmąją pagalbą, ištikus nelaimingam atsitikimui; 

7.3. gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos reikalavimų bendrauti su 

mokiniais, jų tėvais ir interesantais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS 

 

8. Mokytojas atlieka šias funkcijas: 

8.1. organizuoja pailgintoje darbo dienos grupėje dalyvaujančių ugdytinių saugią priežiūrą, 

kryptingą, planingą, nuoseklų ir turiningą jų auklėjimą, meninį, sportinį ar pažintinį ugdymą; 

8.2. savo nuožiūra, pasirinkdamas pedagoginės veiklos metodus ir formas, planuoja ir 

organizuoja ugdytinių veiklą, atsižvelgiant į jų amžių, individualius ir grupės poreikius; 

8.3. užtikrina į pailgintą darbo dienos grupę atėjusio ugdytinio saugumą; 

8.4. pagal galimybes sudaro sąlygas ugdytinių saviraiškai pasireikšti; 

8.5. vykdo grupės lankomumo apskaitą; 

8.6. informuoja tėvus (globėjus), mokytojus apie ugdytinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

pailgintos darbo dienos grupės metu; 

8.7. informuoja mokytojus, mokyklos vadovybę apie ugdytinių socialines problemas, įtarimus 

apie galimus vaiko teisių pažeidimus, ir bendradarbiauja su jais ir gauna iš jų reikalingą informacinę, 

konsultacinę ir metodinę pagalbą, užtikrinant vaikų interesus ir poreikių tenkinimą; 
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8.8. priima ugdytinį į grupę ir iš jos išbraukia pagal raštišką tėvų (globėjų) prašymą, su sąlyga; 

8.9. išleidžia ugdytinį namo atėjus pasiimti tėvams (globėjams) arba tėvų rašytiniu prašymu 

nurodytam (iems) asmeniui (ims); 

8.11. reaguoja į smurtą ir patyčias, nedelsiant apie tai informuoti direktorių ar direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui; 

8.12. vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui teisėtus nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

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

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

9.2. 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.). 

10. Mokytojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę ugdytiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar įstaigos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių 

ir kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt. 

 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Mokytojas atsako už: 

11.1. jam pavestų funkcijų tinkamą ir kokybišką vykdymą, pavestų ugdytinių auklėjimą, sveikatą 

ir saugumą pailgintos grupės kai ugdytinis į ją ateina, metu; 

11.2. darbo pareigų pažeidimus, teisės aktų reikalavimų ir darbo tvarkos taisyklių vykdymą; 

11.3. tinkamą darbo laiko ir darbo priemonių naudojimą tik darbo funkcijoms vykdyti; 

11.4. savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą; 

11.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą. 

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

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Mokytojas už darbo pareigų pažeidimus ir darbo funkcijų ir pareigų netinkamą vykdymą gali 

būti atleistas iš darbo. 

 

 

Parengė direktorė Violeta Šaukščiuvienė 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

________________________________________________ 

(pailgintos darbo dienos grupės mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

____________________________________ 

(data) 

 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/

