PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“
direktorės Neringos Okunienės
2017 m.kovo 27 d. įsakymu Nr. P(3.1.)-51

KAUNO R. GARLIAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“
MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Nr.5
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.
Pareigybės grupė - specialistai.
2.
Pareigybės lygis - B.
3.
Meninio ugdymo pedagogas skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų mokyklos direktoriaus
įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.
4.
Meninio ugdymo pedagogas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pavaldus
pavaduotojai ugdymui ir direktoriui.
II. PASKIRTIS
5.
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės paskirtis – Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų
meninis ugdymas pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
6. Specialieji reikalavimai meninio ugdymo pedagogui:
6.1. ne žemesnis kaip aukštesnysis ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
6.2. turėti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją arba dalyko
mokytojo (dailės, muzikos, šokio, teatro) kvalifikaciją ir būti išklausius ne mažiau kaip 40 valandų
(1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų;
6.3. valstybinės kalbos mokėjimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai vartotojo lygiu.
IV. FUNKCIJOS
7. Meninio ugdymo pedagogas vykdo tokias funkcijas:
7.1. bendradarbiaujant su ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogais, specialiojo ugdymo
specialistais planuoja, vykdo ir analizuoja vaikų meninės kompetencijos ugdymą;
7.2. rengia su profesine veikla susijusius dokumentus (metinį meninio ugdymo pedagogo veiklos
planą, savianalizę ir kt);
7.3. parenka vaikų saviraišką skatinančias meninės veiklos formas ir kartu su grupių pedagogais
organizuoja meninės veiklos valandėles, meninius projektus, šventes, vakarones, pramogas,
koncertus ir pan.;
7.4. vertina ir fiksuoja individualius ugdytinių meninės kompetencijos pasiekimus, aptaria juos su
grupės auklėtojomis, tėvais;
7.5. ruošia gabius vaikus konkursams, festivaliams ar pan.;
8.5. konsultuoja tėvus, pedagogus vaikų meninio ugdymo klausimais;
8.6. dalyvauja Mokytojų tarybos posėdžiuose, Metodinės tarybos susirinkimuose, kūrybinių
grupių veikloje;
VII. ATSAKOMYBĖ
9. Meninio ugdymo pedagogas atsako už:
9.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos
informacijos konfidencialumą ir vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.
9.2. salėje esančių edukacinių priemonių, muzikos instrumentų, muzikinio centro tinkamą
naudojimą ir tvarką salėje.
10. Už pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą taikoma LR įstatymų nustatyta drausminė,
administracinė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių ir
pasekmių.
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