
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ PEGADOGINIŲ DARBUOTOJŲ 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Pareigybės pavadinimas Specialieji reikalavimai 

Direktorius Turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne maţesnį kaip 3 metų 

pedagoginio darbo staţą. Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, 

patvirtintų LR Vyriausybės nutarimu, reikalavimus. Mokėti uţsienio kalbą ne 

maţesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu ir naudotis informacinėmis 

technologijomis. Ţinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis darţelio 

veiklą reglamentuojančiais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo 

ir mokslo ministro įsakymais, Kauno savivaldybės tarybos sprendimais, mero 

potvarkiais, administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, 

kitais teisės aktais. Gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne maţesnį kaip 3 metų 

pedagoginio darbo staţą. Ţinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis 

darţelio veiklą reglamentuojančiais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus, švietimo 

skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais. Gebėti vykdyti pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas. 

Auklėtojas Privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį ikimokyklinį pedagoginį (specialusis 

vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimą. Baigęs vieną iš mokytojų 

rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties 

programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją. Gebėti savarankiškai planuoti, 

rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandţiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis ţodţiu ir raštu, naudotis informacinėmis 

technologijomis. Gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

Privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį (specialusis vidurinis, 

įgytas iki 1995 metų) išsilavinimą. Ikimokyklinio amţiaus vaikų auklėtojo 

arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. Papildomai išklausyti 

priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo 

programas. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, 

bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandţiai ir argumentuotai dėstyti 

mintis ţodţiu ir raštu, naudotis informacinėmis technologijomis. Gebėti 

vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

Meninio ugdymo 

pedagogas/mokytojas 

Privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį muzikinį išsilavinimą, pedagogo 

kvalifikaciją. Išmanyti ir taikyti muzikinio ugdymo metodiką ikimokyklinėje 

įstaigoje. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, 

bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandţiai ir argumentuotai dėstyti 

mintis ţodţiu ir raštu, naudotis informacinėmis technologijomis. Gebėti 

vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

Logopedas Privalo turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo 

logopedo profesinę kvalifikaciją. Gebėti vykdyti pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas. 

Psichologas  Gali dirbt itik asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis psichologo 

kvalifikaciją (specialybę) ir ne ţemesnį kaip psichologijos magistro 

kvalifikacinį laipsnį. Gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas. 

Socialinis pedagogas Socialiniu pedagogu švietimo įstaigoje gali dirbti asmuo, įgijęs socialinio 

pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose. Socialiniu 

pedagogu švietimo įstaigose taip pat gali dirbti asmenys, turintys socialinio 



darbuotojo kvalifikaciją ir įgiję pedagogo profesinę kvalifikaciją. 

Papildomo ugdymo 

mokytojas (kūno kultūra) 

Privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, kuris susijęs su sportu ir fiziniu 

aktyvumu, turi būti įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją. Gebėti 

savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti, teikti 

konsultacijas, sklandţiai ir argumentuotai dėstyti mintis ţodţiu ir raštu, 

naudotis informacinėmis technologijomis. Gebėti vykdyti pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ PEGADOGINIŲ DARBUOTOJŲ 

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS 

Pareigybės pavadinimas Atliekamos funkcijos 

Direktorius Pateikia ir išaiškina darţelio bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę 

švietimo politiką, formuoja bendruomenės poreikius atliepiančius darţelio 

veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių darţelio veiklos planų, 

projektų rengimą; vadovauja strateginių planų, metinių veiklos planų, 

projektų rengimui ir jų vykdymui, tvirtina darţelio veiklą reglamentuojančius 

dokumentus; priima ir atleidţia darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka; 

uţtikrina demokratinį darţelio valdymą, pedagoginio ir nepedagoginio 

personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, uţkertančią kelią bet kokioms 

smurto, prievartos apraiškoms ir ţalingiems įpročiams aplinką, tinkamą 

švietimo kokybę ir vaikų sveikatos saugą pagal LR higienos normų 

reikalavimus; optimalų darţelio turto, lėšų ir kitų išteklių valdymą ir 

naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka; vykdo darţelio veiklos įsivertinimą, 

stebėseną, tyrimus, priima vaikus į darţelį, sudaro mokymo sutartis, 

organizuoja ugdymo procesą, vaikų maitinimą, švietimo pagalbą vaikams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, stebi, analizuoja ir vertina: 

ugdymo sąlygas, procesą, pasiekimus, mokytojų profesinę – praktinę veiklą, 

inicijuoja savivaldos institucijų kūrimąsi, sudaro sąlygas bendruomenės 

nariams dalyvauti švietimo valdyme, atstovauja darţeliui valdţios ir valdymo 

institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, šalies ir uţsienio 

veiklos partneriais, sudaro Vaiko gerovės komisiją, kitas komisijas, darbo ir 

kitas grupes teisės aktų nustatyta tvarka, sudaro sutartis darţelio funkcijoms 

vykdyti. Vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavedimus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Organizuoja ugdymo procesą, analizuoja ir vertina: ugdymo sąlygas, procesą, 

pasiekimus, mokytojų profesinę – praktinę veiklą, inicijuoja savivaldos 

institucijų kūrimąsi, esant reikalui vaduoja direktorių ir atlieka direktoriaus 

funkcijas.  
 

Auklėtojas Planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, ugdo ir /ar 

dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese, dalyvauja rengiant individualias vaikų 

ugdymo(si) programas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą paţangą, 

apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), teikia informaciją, pagal 

kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius 

specialistus ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymo klausimais, inicijuoja ir /ar 

dalyvauja bendruose darţelio renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, 

tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus, planuoja darbą, veda tikslią 

vaikų lankomumo apskaitą, saugoja ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja 

vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose darţelio erdvėse ir 

teritorijoje. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

Planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, ugdo ir /ar 

dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese, dalyvauja rengiant individualias vaikų 



ugdymo(si) programas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą paţangą, 

apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), teikia informaciją, pagal 

kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius 

specialistus ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymo klausimais, inicijuoja ir /ar 

dalyvauja bendruose darţelio renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, 

tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus, planuoja darbą, veda tikslią 

vaikų lankomumo apskaitą, saugoja ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja 

vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose darţelio erdvėse ir 

teritorijoje. 

Meninio ugdymo 

pedagogas/mokytojas 

Organizuoja ir vykdo vaikų muzikinį ugdymą įstaigoje, uţtikrina ugdytinių 

saugumą, kokybišką muzikinį ugdymą, organizuoja pedagoginį procesą, 

orentuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo tikslus, uţdavinius, standartus, padeda vaikams 

tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kūrybinius, kultūrinius 

interesus, daro poveikį socialinei – kultūrinei darţelio aplinkai, teikia 

vaikams, tėvams (globėjams) pedagoginę pagalbą, telkia darţelio 

bendruomenę bendriems renginiams ir pagal galimybes dalyvauja miesto, 

rajono, respublikos renginiuose, tvarko savo pedagoginės veiklos 

dokumentus, planuoja savo darbą. Turi ir kitų, teisės aktais nustatytų pareigų. 

Logopedas Išsamiai ištiria kiekvieno vaiko kalbą, atrenka tuos vaikus, kuriems reikalinga 

logopedinė pagalba, taiko tinkančius metodus ir priemones kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimui šalinti, tvarkyti reikalingą dokumentaciją, rengti 

individualias programas, atsiţvelgiant į vaiko kalbos ir kalbėjimo sutrikimo 

prieţastis, veda individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas, 

bendradarbiauja su grupių pedagogais, vaikų tėvais, teikia jiems metodines 

rekomendacijas, informuoja apie vaiko kalbinę būklę, padeda organizuoti 

vaiko dienos ritmą ir pajungti jį kalbai mokyti ir ugdyti, dalyvauja darţelio 

Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendrauja ir bendradarbiauja su vietos 

bendruomene, administracinėmis ir Pedagogine-psichologine tarnybomis, 

laikosi teisės norminių aktų patvirtintų bendruomenės elgesio ir etikos 

normų, darbo tvarką nustatančių dokumentų, tobulina savo kvalifikaciją, 

vykdo reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga. Turi ir kitų, teisės 

aktais nustatytų pareigų. 

Psichologas  Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų 

sudarymu; dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų 

sunkumų turinčiais vaikais; konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus), pedagogus 

psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams 

(globėjams) ir pedagogams; vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, 

atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus; vykdo tėvų ir pedagogų 

psichologinį švietimą. Dalyvauja darţelio Vaiko gerovės komisijos veikloje, 

bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis ir 

Pedagogine-psichologine tarnybomis, laikosi teisės norminių aktų patvirtintų 

bendruomenės elgesio ir etikos normų, darbo tvarką nustatančių dokumentų, 

tobulina savo kvalifikaciją, vykdo reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos 

apsauga. Turi ir kitų, teisės aktais nustatytų pareigų. 

Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 

bendruomenėje, švietimo įstaigoje, vykdančioje ugdymo funkcijas, 

racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti 

savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, 

grupių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, 

bendruomene. Socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis tarptautiniais 

vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine 



instrukcija, etikos principais. 

Papildomo ugdymo 

mokytojas (kūno kultūra) 

Organizuoja ir vykdo vaikų fizinio aktyvumo ugdymą įstaigoje, uţtikrina 

ugdytinių saugumą, sveikatą stiprinantį  ugdymą, organizuoja pedagoginį 

procesą, orentuotą į individualius vaiko ugdymo poreikius, ugdymo tikslus, 

uţdavinius, standartus, padeda vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos 

poreikius, daro poveikį socialinei – kultūrinei darţelio aplinkai, esant 

poreikiui teikia vaikams, tėvams (globėjams) pedagoginę pagalbą, telkia ir 

dalyvauja darţelio bendruomenės bendruose renginiuose ir pagal galimybes 

dalyvauja miesto, rajono, respublikos renginiuose, tvarko savo pedagoginės 

veiklos dokumentus, planuoja savo darbą, dalyvauja įvairiuose projektuose 

šalies ir uţsienio valstybių mastu. Turi ir kitų, teisės aktais nustatytų pareigų. 

 

 


