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PAREIGINIAI NUOSTATAI
I.BENDROJI DALIS
1. Ikimokyklinio meninio ugdymo (muzikos ) pedagogo pareiginiai nuostatai (toliau
vadinama Nuostatai) reglamentuoja muzikos pedagogo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo
programos muzikinio vaikų ugdymo turinį , profesinę veiklą.
2. Ikimokyklinio meninio ugdymo (muzikos ) pedagogas – asmuo, ugdantis vaikų
muzikinius gebėjimus nuo dviejų iki šešerių/septynerių metų pagal įstaigos ikimokyklinio
ugdymo programą.
3. Ikimokyklinio meninio ugdymo (muzikos ) pedagogas privalo turėti aukštąjį arba
aukštesnįjį muzikinį išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją.
4. Ikimokyklinio meninio ugdymo (muzikos ) pedagogas privalo žinoti: ikimokyklinės
pedagogikos ir psichologijos pagrindus, muzikinio auklėjimo teoriją ir metodiką, vaikų muzikinę
literatūrą.
5. Ikimokyklinio meninio ugdymo (muzikos ) pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I -983 (Žin.,
1995, Nr.60-1501) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bei
šiais Nuostatais.
II. MUZIKOS PEDAGOGO FUNKCIJOS
6. Muzikos pedagogo funkcijos:
6.1. planuoti vaikų muzikinės kompetencijos ugdymą;
6.2. naudoti įvairias muzikinės veiklos formas: muzikinė veikla salėje, kalendorinės šventės,
tradicinės vakaronės, popietės, suaugusių ir vaikų bendri koncertai darželio bendruomenei,
dalyvavimas kaimo ir rajono vaikų renginiuose;
6.3. individualiai dirbti su vaikais, išaiškinti gabius ir talentingus vaikus, padeti lavinti muzikinius
gabumus, ruošti įvairiems konkursams;
6.4. skatinti pedagogus integruoti muzikinį ugdymą ir kitoje veikloje;
6.5. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, informuoti tėvus (globėjus) apie
vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius;
6.6. užtikrinti higienos normų ir vidaus taisyklių laikymąsi;
6.7. dalyvauti įstaigos metodinėje, pedagoginėje veikloje;
III. MUZIKOS PEDAGOGO PAREIGOS
7. Muzikos pedagogo pareigos:
7.1. vesti muzikos užsiėmimus, aktyviai dalyvauti organizuojant visas pramogas;

7.2. planuojant muzikinę veiklą ir renginius derinti juos su grupės metų veiklos planu ir
auklėtojos savaitės planu;
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7.3. pratinti vaikus prie meniškai vertingos profesionalios muzikos suvokimo, formuoti
muzikinio skonio pradmenis;
7.4. skiepyti pagarbą liaudies muzikai, panaudojant įvairius žanrus: ratelius, lopšines, žaidimus,
žaidinimus, šokius, giesmes, dainas, instrumentinę muziką;
7.5. supažindinti vaikus su įvairiomis muzikos kryptimis, žanrais;
7.6. reguliariai rengti gamtos, kalendorines, tradicines šventes, popietes, vakarones, pramogas;
7.7. sudaryti vaikų švenčių planus, vadovauti jų rengimui ir pravedimui, rašyti švenčių
scenarijus, dalyvauti gaminant kostiumus ir kt. šventės ar pramogos atributus;
7.8. gaminti ir kaupti vaizdines priemones, skatinančias aktyvią muzikinę veiklą;
7. 9. organizuojant ugdomąją veiklą, laikytis pedagoginių, higieninių reikalavimų;
7.10. kelti savo kvalifikaciją;
7.11 . užtikrinti savo darbo kokybę ir sistemingai ją įsivertinti;
IV. MUZIKOS PEDAGOGO TEISĖS
8. Muzikos pedagogas turi teisę:
8.1. pasirinkti atitinkančius šiuolaikinį požiūrį į vaikų ugdymą muzikinės veiklos metodus ir
formas;
8.2. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;
8.3. dalyvauti įstaigos savivaldoje;
8.4. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;
8.5.. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas
garantijas;
8.6. turėti ne mažiau kaip 2 val. per savaitę nekontaktinių valandų pasirengti ugdymo
procesui.
V. MUZIKOS PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ
9. Muzikos pedagogas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų
saugumą ugdymo(-si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų.
10. Muzikos pedagogui gali būti taikomos drausminės nuobaudos, administracinė,
materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:
10.1. neprižiūrėjo savo grupės ugdytinių, dėl ko galėjo įvykti arba įvyko nelaimingas
atsitikimas;
10.2. elgėsi su ugdytiniais grubiai, tyčiojosi iš jų;
10.3. taikė ugdytiniams fizines bausmes;
10.4. atvyko į darbą neblaivus, darbe vartojo alkoholinius gėrimus, svaiginosi narkotikais ar
kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;
10.5. nesilaikė įstaigoje nustatyto priešgaisrinio režimo, dėl ko kilo gaisras;
10.6. nevykdė ar aplaidžiai atliko kitas savo pareigas bei įstaigos vadovo nurodymus.
VI. MUZIKOS PEDAGOGO DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Muzikos mokytojo valandų norma per savaitę 26 valandos: 24 val. skiriamos
ugdomąjai veiklai grupėje; 2 val.- pasiruošimui ugdomąjai veiklai.
12. Muzikos mokytojas per 3 savaites nuo mokslo metų pradžios įvertina vaikų
gebėjimus ir parengia muzikinio ugdymo programą, kurią aprobuoja įstaigos metodinė grupė,
tvirtina direktorius.
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