DARZELIO

- MOKYKLOS "VILIJA"

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO DARZELYJE

PAREIGINIAI NUOSTATAI t/fr //
1.
1.

BENDROJI DALIS

Meninio ugdymo pedagogas:

l.l.Privalo gerai i5manyti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq muzikinio
ugdymo

ir

ir pedagogikos-psichologijos

meninio ugdymo programomis

mokslq pagrindus, vadovaujantis vaikq muzikinio

ir ugdymo planais, formuoti muzikinio ugdymo turini

darZelyje, gebeti savaranki5kai planuoti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti savo veikl4

vertinti vaikq muzikinio ugdymosi pasiekimus

ir

informuoti apie juos grupes pedagogq

bei tdvus;

l.2.Moketi rengti ikimokyklines [staigos mokslo metq muzikinio
t_

ir

meninio ugdymo

program4 bei teminius planus;
1.3.
1

Zinoti ra5tvedybos, dokumentq [forminimo ir rengimo taisykles;

.4.Mok€ti dirbti kompiuteriu;

T.5.

Linoti

saugos darbe, prie5gaisrinds saugos, elektrosaugos reikalavimus ir

I .6. Tausoti darZelio-mokyklos

jq laikytis;

"Vilij a" nuosavybp;

1.7.Savo darbe vadovautis LR teises aktais, darZelio-mokyklos

"Vilija" nuostatais,

darbo

tvarkos taisyklemis ir Siais pareiginiais nuostatais.

1.8. I5silavinimas

-

mokytojo kvalifikacija

aukltasis neuniversitetinis arba auk5tasis universitetinis (muzikos
).

1.9. Meninio ugdymo pedagogq pareigoms skiria

sutart[ darZelio-mokyklos
1.1

ir atleidZia

i5

jq, sudaro ra5yting darbo

"Vilija" direktorius.

0. Darbuotojas pavaldus darZelio-mokyklos direktoriui.

1.11. Kai darbuotojo nera darbo vietoje (liga, komandiruote ar pan.)
eina kitas direktoriaus [sakymu paskirtas darbuotojas (turintis atitinkam4

jo

pareigas laikinai

kvalifikacij{.

1.12. Tarnybinis atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos respublikos vyriausybes ir
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos [sakymais.

2.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO
VEIKLOS PRINCIPAI

2.Meninio ugdymo pedagogas savo veikloje vadovaujasi iiais principais, kurie [vardijami
kaip:

2.1. Visuminis ugdymas- organizuodamas veiklq pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikq
pletotes'
kulhrros desningumq, siekia jo vertybiniq nuostatrl jausmq, mqstymo ir veiksmq
vaiko vidinio ir i5orinio pasaulio dermes;

2.2. Individualizavimas- ugdymas grindhiamas kiekvieno vaiko asmenybes paZinimu,
geriausiai susiformavusiais jq gebejimais sudarant s4lygas tobulinti maZiau iSugdytas vaiko
raidos sritis;

2.3. Tautiskumas

grindLiamas lenkq

-

ir lietuviq tautq kultfirq, tradicijq,

paprodiq, meno

integracija lmaio vaiko kasdien[ gyvenimq.

2.4.IJgdymo lankstumas

ir tgstinumas -

vaiko poreikiq tenkinimas, lanksdiai prisitaikant

prie vaiko, meninio ugdymo turinys derinamas su ikimokyklinio amZiaus ir priesmokyklinio
ugdymo turiniu.

2.5. seimos

ir

darzelio s4veika grindziama

tevq ir

pedagogq iniciatyvq derinimu,

partnerystes pletojimu, tdvr.l ir visuomenes pedagoginiu Svietimu.

3. PAREIGOS

IR FUNKCIJOS

3.Meninio ugdymo pedagogas privalo:
3.1. Mokslo metq pradZioje (iki rugsejo 20 d.), vadovaujantis [staigos ikimokyklinio ugdymo
Bendrqja prieimokyklinio ugdymo programa,
pasaulis"
programa

,,Ikimokyklinuko

ir

parengti metin[ savo veiklos planq pagal amZiaus grupes'

3.2. Organizuoti pedagogini proces4, orientuot4 [ individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius,
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo tikslus, uZdavinius ir standartus;
3.3. Kurri stimuliuojandiq, funkcionaliq dinamiSkq psichologi5kai ir fizi5kai saugi4ugdymo(-

si) aplinkq muzikos saleje; padeti grupirf aukletojoms irengti meninOs veiklos kampelius
grupese;

3.4. Gerbti vaiko asmenybq, puoseleti jos individualumq unikalumq ir savaranki5kumq
ugdyti menines vertybines nuostatas, pagarbq lenkq ir lietuviq tautq dvasinds vertyb6ms,
menui, folklorui, ugdyti pilietiSkumq demokratiSkum4 puoseleti dorovg;

3.5. AtsiZvelgiant

i

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq muzikinius gabumus,

individualizuoti jq muzikin[ ugdymq;
3.6. Ieskoti ugdymo turin[ ir jo kait4 atitinkandiq pedagogines veiklos formrl ir metodq;

3.7.Pasiruo$ti muzikos valandelems, ugdomajai veiklai, renginiams, Sventdms ir turiningai

jas organizuoti;
3.8. R[pintis

vaikq sveikata ir

slauga muzikinio ugdymo valandeliq metu;

3.9. Inicijuoti muzikinio ugdymo projektus, koordinuoti jq vykdymq;

3.l0.Inicijuoti bei organizuoti bendruomen€s nariq Sventinius rytmedius, kalendorines
Sventes, pramogas ir i5kylas,

3.11. Pagal galimybes dallvauti mikrorajono

ir miesto Sventiniuose

renginiuose, "Dainq

dainelds" ir kituose konkursuose,

3.12. Paddti neigaliems ir specialiqjq poreikiq vaikams integruotis I sveikq vaikq kolektyv4

bei muzikinio ugdymo proces4, stebeti jq vystym4si, sveikatos stovi;
3.l3.Geranorilkai bendradarbiauti su ugdytiniq tevais (globejais), sprendZiant jiems rupimus
vaikq meninio ugdymo klausimus;

3.l4.Teikti profesinp pagalb4 kolegoms, dalintis ger4ja savo darbo patirtimi, dalyvauti
[staigoje rengiamuose posedZiuose, pasitarimuose ir seminaruose;
3.15. Tvarkyti savo pedagogines veiklos dokumentus;

3.16.Analizuoti savo pedagoginp veikl4 vertinti muzikinio ugdymo rezultatus

ir

su jais

supaZindinti ugdytiniq tdws, kolegas, [staigos vadovybg bei savivaldos institucijas;

3.17.Padeti darZelio pedagogams rengti

ir

atnaujinti [staigos ikimokyklinio ugdyrno

programQ;
3.

1

S.Dalyvauti vidaus audito procese;

3.l9.Tinkamai saugoti darbuotojo Zinioje esandius dokumentus, iki kiekvienq metq birZelio
20 d. perduoti juos darZelio-mokyklos archyvui;
3

.20 .

Laikyi

p

aslaptyj e tarnybinp [staigo s informacij

6

3.2l.Lalku atsiskaityti darZelio-mokyklos "Vilija" direktoriui uZ atliktq
4.

darbq.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO
TEISES

4.

Meninio ugdymo pedagogas turi teisg:

4.1.Gauti informacij4 apie valstybes ir regiono Svietimo politikos inovacijas;

4.2.Kryptingai pasirinkti menines veiklos organizavimo b[dus ir formas;

4.3.Gauti informacing, konsultacing

ir kit4 pagalba i5 specialiojo

pedagogo, logopedo,

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, prie5mokyklinio ugdymo pedagogq

ir

aukletojq, Vaiko

teisiq apsaugos tarnybos, pedagogines psichologines tarnybos, Pedagoginio psichologinio
centro ir kt.

pedagogus, kitus su meniniu vaikq ugdymu
4.4.pagalkompetencijQ konsultuoti t6vus, istaigos

susijusius asmenis ar institucijq atstovus;

dalyvauti savivaldos institucijtl
4.5.B[ti darZelio-mokyklos savivaldos institucijq nariu,
susirinkimuose,

skirta ugdymo
4.6. Susipaiinti su darZelio-mokyklos "Vilija" dokumentacija,

proceso

organizavimo klausimams;

4.7.

Pagal galiojandius [statymus sistemingai

tobulinti savo kvalifikacijfu persikvalifikuoti'

atlygini m4
q
atestuotis ir gauti kvalifikacing kategorij atitinkanti

si[lymus

del

jq

darbo gerinimo;
ar direktoriaus pavaduotoju ugdymui'
4.g. Kilus nesutarimams su ugdytiniq t€vais, kolegomis

kreiptis i darZelio-mokyklos direktoriq;
paZeidimus nedelsiant informuoti
4.lo.Apie pastebetus tr0kumus

ir

darZelio-mokYklos

vadovq;
4.1 1. Gauti papildom4 atlyginimq

5.

uZ darb4 nesulygtq darbo sutartimi'

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO
DARBO ORGANIZAVIMAS

per savaitg 26 valandos- ugdomoji
5.l.Meninio ugdymo pedagogo darbo valandq norma
veiklai, Svendiq, renginiq, konkursq,
muzikine veikla muzikos saleje, pasiruo5imas ugdomajai
su istaigos bendruomene, socialiniais
pramogu vaikams organizavimas bei bendradarbiavimas

partneriais.

6.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO
ATSAKOMYBE

6. Meninio ugdymo pedagogas atsako :

6.l.uL, meninio ir muzikinio ugdymo programos lgyvendinimq ir vykdym4;
6.2. UL,savalaiki pareigq atlikim4;

6.3.lJ|vaiko sveikatq ir gyvybp jo buvimo muzikos
7.

saleje metu;

rJ>, darbo drausmes pazeidimus darZelio-mokyklos

gali btrti traukiamas drausminem
mokyklos direktorius.

*vilija" meninio ugdymo pedagogas

atsakomyben. Drausming nuobaudq skiria darZelio-

I

t-

paretgq
ar netinkam4 jam priklausandiq
padarytas klaidas, aplaidumq
atsakomyben paga|
virsijimq traukiamas drausminem
pat uZ

I

S.Pedagogas ui

l^

vykdymq,

I

tai

galioj an6ius

[galiojimq

LR [statYmus'

