ŠILUTĖS LOPŠELIO–DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“
MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turi turėti aukštąjį arba aukštesnį muzikinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
4.2. būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų
krypties programų muzikinį išsilavinimą;
4.3. turėti muzikos mokytojo kvalifikaciją;
4.4. gebėti groti ne maţiau kaip dviem muzikos instrumentais;
4.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą
Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą;
4.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodţio 24 d. nutarimu Nr.
1688 (Ţin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;
4.7. ţinoti vieną iš bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu;
4.8. būti susipaţinęs su darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės civilinės saugos taisyklėmis ir
normomis, higienos normomis ir reikalavimais įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programą, turizmo renginių organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais;
4.9. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais,
reglamentuojančiais ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymą bei šiuo Pareigybės aprašu.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja veiklą, rengia ugdymo planą pagal įstaigos metų veiklos planą bei ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus, mokslo metų pabaigoje pristato veiklos
ataskaitą;
5.2. organizuoja muzikinio ugdymo uţsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amţiaus vaikams pagal patvirtintą tvarkaraštį;
5.3. kartu su grupių ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojomis sistemingai vertina,
fiksuoja vaikų daromą muzikinę paţangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);
5.4. prireikus dalyvauja rengiant pritaikytas vaikų ugdymo(-si) programas;
5.5. organizuoja veiklą gabiems vaikams, tenkina vaikų saviraiškos bei saviugdos poreikius;
5.6. kuria didaktiniu poţiūriu tinkamą muzikinio ugdymosi aplinką, gamina metodines priemones,
jas tvarko, priţiūri;
5.7. bendrauja ir bendradarbiauja su lopšelio-darţelio pedagogais bei kitais specialistais, tėvais
(globėjais, rūpintojais), organizuoja įvairius renginius įstaigoje ir uţ jos ribų;
5.8. prieš koncertą ar šventinį renginį pasirūpina vaikų aprangomis, jas sutvarko;
5.9. prisideda prie įstaigos įvaizdţio kūrimo;
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5.10. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendrose įstaigos renginiuose: posėdţiuose, pasitarimuose, įstaigos
ikimokyklinio ugdymo programos rengime, projektų kūrime ir kitose veiklose;
5.11. tikslingai išnaudoja laiką, skirtą metodinei veiklai (darbų planavimui ir pasiruošimui veiklai,
ugdytinių pasiekimų vertinimui, projektų rengimui, savišvietai, pasirengimui šventėms, ugdymo
priemonių gamybai ir kt.) įstaigoje ir, reikalui esant, uţ įstaigos ribų (literatūros studijavimui,
priemonių įsigijimui, įrašų darymui ir kt.);
5.12. uţtikrina vaikų saugumą ugdymo veikloje (salėje, kitose įstaigos erdvėse ir kt.);
5.13. išvykstant su vaikais uţ įstaigos ribų, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerijos patvirtintu vaikų turizmo organizavimo aprašu ir lopšelio-darţelio direktoriaus
patvirtinta tvarka;
5.14. taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, ugdo kūrybinį, estetinį ir
sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzika;
5.15. tobulina savo profesinę kompetenciją;
5.16. be šiame aprašyme išvardytų pareiginių funkcijų, vykdo ir kitus direktoriaus ir/ar jo įgalioto
asmens nenuolatinio pobūdţio pavedimus susijusius su lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ veikla.

