DARZELIO

- MOKYKLOS "VILIJA''

PRIESMOKYKLINES GRUPES PEDAGOGO

PAREIGINIAI NUOSTAT NI I&, lE
1. BENDROSIOSNUOSTATOS
1.1. Priesmokyklinio ugdymo pedagogas:

l.l.

privalo gerai iSmanyti pedagogikos-psichologijos mokslq pagrindus, vadovautis
bendr4ia ir metine prielmokyklinio ugdymo programomis, formuoti ugdymo turini gebeti
savaranki5kai planuoti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti savo veikl% visapusi5kai ugdyti
vaiko asmenybg ir brandinti priejmokyklinio amiiaus vaikus mokyklai.
1.2. moketi rengti grupes vidaus tvarkomuosius
1.3. Zinoti raitvedybos, dokumentq

ir organizacinius

dokumentus;

[forminimo ir rengimo taisykles;

1.4. gerai moketi lietuviq kalbq (valstybines kalbos mokejimo antra kvalifikacine
kategorija);

1.5. moketi dirbti kompiuteriu, naudotis elektroniniu pa5tu,

gauti informacijq per

Internetq ir jq sisteminti;
1.6.

Zinoti saugos darbe, prie5gaisrinds saugos, elektrosaugos reikalavimus ir jq laikytis;

I . 7. tausoti

darZelio-mokyklos "Vilij a" nuosavybp;

Svietimo lstatymu, Vaiko teisiq konvencija, LR
mokslo ministerijos teises aktais, reglamentuojandiais

1.8 savo darbe vadovautis LR
vyriausybes nutarimais, Svietimo

ir

prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymq darZelio-mokyklos "Vilija" nuostatais, darbo tvarkos
taisyklemis ir Siais pareiginiais nuostatais.

- aukltasis arba auk$tesnysis pedagoginis (ikimokyklinio amZiaus vaikq
aukletojo arba (i.) pradinitl klasitl mokytojo kvalifikacija), papildomai iSklausyti
prielmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal Svietimo ir mokslo
2. I5silavinimas

ministerijos reikalavimus atitinkandias kvalifikacijos tobulinimo programas.
3. Prielmokyklinio ugdymo pedagog4 pareigoms skiria
darbo sutart[ darZelio-mokyklo s "Vi I ij a" direktoriu

s.

ir

atleidLia i5 jq, sudaro ra5ytinp

2
4. Darbuotojas pavaldus darZelio-mokyklos direktoriui.
5.

Kai darbuotojo nera darbo vietoje (liga, komandiruote ar pan.) jo pareigas laikinai eina

kitas direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas.

6. Tarnybinis atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos respublikos vyriausybes ir
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos isakymais.

2.

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO
VEIKLOS PRINCIPAI

2..Priesmokyklinio ugdymo pedagogas savo veikloje vadovaujasi Siais principais,
kurie ivardijami kaip:
2.1. visuminis ugdymas- organizuodamas veikl4 pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikq

kulturos desningumq, siekia

jo vertybiniq nuostatq,

jausmq, m4stymo

ir

veiksmq pletotes,

vaiko vidinio ir i5orinio pasaulio dermes;

2.2. individualizavimas- ugdymas grindliamas kiekvieno vaiko asmenybes pai:inrmu,
geriausiai susiformavusiais

jq

gebejimais sudarant sqlygas tobulinti maZiau i5ugdytas vaiko

raidos sritis;

2.3. nuoseklumas- tgsiamas pozityvus Seimoje pradetas arba institucinis ikimokyklinis
ugdymas;

2.4.ugdymo Seimoje

ir

l[kesdiais, poZi[ris

i

ir institucijoje s4veika-

derinami Seimos

ir institucijos interesai

vaiko ugdymq(-si), Seima ltraukiama I ugdymo proces% r[pinamasi

Sveimos Svietimu.

3. PAREIGOS

IR FUNKCIJOS

3.Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas privalo:
3.1. mokslo metq pradZioje (iki rugsejo 20 d.), vadovaujantis Bendrqja prie5mokyklinio

ugdymo programa, parengti metini grupes veiklos plan4

o kas savaitg rengti

savaitinius

priesmokyklines grupes veiklos planus;
3.2. du kartus per metus (rugsejo ir geguZes men.) ivertinti kiekvieno vaiko pasiekimus
( taikant ivairias vaiko brandumo mokyklai tyrimo metodikas);

3.3. i5siai5kinus vaiko pasiekimq

lygi

parengti pirmqii vaiko apraS4 o mokslo metu

pabaigoje ir antrqji, su kuriuo supaZindinti tevus ir busimus pirmos klases mokytojus;
3.4.darYti i5vadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti

individualiq ugdymo(-si) programq rengimq dalyvauti jas rengiant;

3

3.5. organizuoti pedagogin[ proces4 orientuot4 i individualius vaiko ugdymo(-si)
poreikius, prie$mokyklinio ugdymo tikslus, uZdavinius ir standartus;
3.6. kurri stimuliuojandi4 funkcionali4 dinami5k4 psichologiSkai

ir fizi5kai saugiq

ugdymo(-si) aplinkq;
3.T.supaZindinti 5eim4 sau priesmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti apie

vaiko daromq vystymosi Paiangq;
3.8. skatinti t6vus dalyvauti grupes veikloje, rupintis tevq Svietimu, pagal kompetencijq

tekti jiems informacij

q konsultuoti;

3.9.parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkandias specialiuosius vaiku ugdymo(si) poreikius;

3.10 bendradarbiauti su kitais pedagogais (lgopedu, muzikos

ir

lietuviq kalbos

mokytojomis, aukletojomis, b[sima mokytoja);

3.11. bendrauti

ir

bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracindmis bei

socialines rupybos lstaigomis, ivairiomis visuomeninemis organizacijomis

ir kt.. Prisideti prie

bendruomenes socialiniq programq bei projektq igyvendinimo;

3.12. atsakfiiu1vaiko sveikat4 ir gyvybg vis4 jo buvimo institucijoje laikq ( veiklos
patalpose bei pasivaik5dioj imq metu);

3.13. netaikyti vaikams fiziniq bausmiq;
3.14. pasiruolti kasdieninei ugdomajai veiklai ir turiningai bei [domiai j4 organi^tott;
3.

I5

tobulinti profesing kvalifikacij 4 ir nustatyta tvarka atestuotis;

ir pedagogq tarybos pos0dZiuose analizuoti

3.16 metodiniuose pasitarimuose

brandumo mokyklai pasiekimus, stebeti ar

vaikq

jie atitinka brandos rodiklius bei prie5mokyklinio

ugdymo i5silavinimo standartq reikalavimus;
3.17 teikti profesing pagalb4 kolegoms, dalintis ger41a savo darbo patirtimi, dalyvauti
[staigoje rengiamuose posedZiuose, pasitarimuose ir seminaruose;
3.18. analizuoti ir vertinti savo pedagoginq veikl4 mokslo metq pabaigoje rengti grupes

veiklos sqvad4 ir perduoti

ji

vyriausiajam aukletojui;

3.l9.Tinkamai saugoti darbuotojo Zinioje esandius dokumentus, nustatyta tvarka
perduoti juos darZelio-mokyklo s archyvui
3

.20 .

Laik'1i

p asl

;

aptyj e tarnybin g istaigo s informacij q;

3.21.. Laiku atsiskaityti darZelio-mokyklos

"Vilija" direktoriui

uZ

atlikt4

darbq.

4.

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO
TEISES IR PAREIGOS

4. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas

4.l.gafii informacijq

turi teisp:

apie valstybes ir regiono Svietimo politikos inovacijas;

4.Z.kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo bDdus ir formas;
4.3.gauti informacing, konsultacing

pradiniq klasiq mokytojo, mokytojq

ir

ir kit4 pagalb4 i5 specialiojo

pedagogo, logopedo,

aukletojq, administracijos, Vaiko teisiq apsaugos

tarnybos, pedagogines psichologines tarnybos, Pedagoginio psichologinio centro ir kt.
4.4.pagal kompetencijq konsultuoti t6vus, [staigos pedagogus, kitus su prie5mokyklinio
amZiaus vaikq ugdymu susijusius asmenis ar institucijq atstovus;

4.5.buti darZelio-mokyklos savivaldos institucijq nariu, dalyvauti savivaldos institucijq
susirinkimuose;

4.6. susipaZinti su darLelio-mokyklos "Vilija" dokumentacija, skirta ugdymo proceso
or ganizavimo klau

si

mam s;

4.7. pagal galiojandius

istatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikacij4

persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinq kategorijq atitinkant[ atlyginim4;
4.8. stebeti, vertinti, analizuoti savo kolegq ir administracijos veikl4 ir teikti siulymus
del

ju darbo gerinimo,
4.9. tureti padejej4;

4.10. kilus nesutarimams su ugdytiniq
kreiptis

1

tevais,

kolegomis ar vyresniuoju aukletoju

,

darLelio-mokyklos direktoriq;

4.11.apie pastebetus tr0kumus

ir paieidimus nedelsiant informuoti

darZelio-mokyklos

vadov4;

4.L2. gautr papildom4 atlyginim4 uL darb4 nesulygt4 darbo sutartimi.

5.

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PBDAGOGO
DARBO ORGANIZAVIMAS

5.l.Prie5mokyklinio ugdymo pedagogo darbo valandq norma per savaitg 36 valandos-

ugdomoji veikla grupeje, Seimq konsultavimas, pasiruo5imas ugdomajai veiklai,
bendradarbiavimas su [staigos bendruomene, socialiniais partneriais.

5.2.Prie5mokyklinio ugdymo grupeje dirba vienas prie5mokyklinio ugdymo pedagogas
ir jo pagalbininke-ikimokyklinio ugdymo aukletoja.

a
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6.

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO
ATSAKOMYBE

6.
6.1.

Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas atsako :

uL

bendrosios prie5mokyklinio ugdymo programos, prie5mokyklinio ugdymo

i5silavinimo standartq igyvendinimq ir vykdym4;

6.2. ui, savalaiki vaiko brandinim4 mokyklai,
6.3. ui vaiko sveikat4 ir gyvybq visq jo buvimo institucijoje laikq;
7.UZ darbo drausmes paZeidimus darZelio-mokyklos "Vilija "prielmokyklinio ugdymo

pedagogas gali b[ti traukiamas drausminem atsakomybdn, Drausming nuobaud4 skiria
darZelio-mokyklos direktorius.

, aplaidum4 ar netinkam4 jam priklausandiq pareigq
vykdym4 tai pat uZ igaliojimq vir5ijimq traukiamas drausmin6m atsakomyben pagal
S.Pedagogas uZ padarytas klaida

galiojandius LR istatymus.

