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I SKYRIUS
BEI\DROJI DALIS

1. vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos priesmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybd yra
priskiriama pareigybiq, kurioms biitinas ne Zemesnis kaip aukltasii arbu uutSi.s"yrir i5silavinimas,
gupei.
2. 

-Pareigy-bds 
lygis: priesmokyklinio ugdymo pedagogas priskiriamas A lygio pareigybei.

3. Pareigybes paskirtis: ugdyti- vaikus atsiZvelgiant i progimnazijis steige]o patvirtinta
prielmokyklinio ugdymo organizavimo modeli.
4. .Pavaldumas: priesmokytlinio ugdymo pedagogas pavaldus direktoriui ir atskaitingas
direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

spncrAlus RETKALAvTMAT stli:ffiiJ* nnilxcr.q,M nARBUoroJrn

5. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogui keliami kvalifrkaciniai reikalavimai:
5.1 . tureti auklt4ii arba auk3tesniii i3silavinimq;

1.2., yyn igrjgs ikimokyklinio amziaus vaikq aukl6tojo arba (ir) pradiniq klasiq mokyrojo
kvalifikacijq;
5.3. bfti iki 2005 m' papildomai iSklausgs prieSmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kurs4
pagal Svietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkandias kvalifikacijos tobulinimo
programas.
6. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas turi Zinoti ir i5manyti:
6.1. naudotis informacin6mis technologijomis;
6.2' lietuviq kalb4, jos mok6jimo lygis turi atitikti teises akiais nustat5rtq valstybines kalbos
mokdjimo kategorijq reikalavimus;

!.]. nlSal kgmpetencij4 taffi savo darbe ugdym4 reglamentuojandius teises aktus;
6.4. planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas;
6.5. gebdti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengi iivadas.
7. Prie3mokyklinio ugdymo pedagogas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;
7.2. Vaiko teisiq konvencija;
7.3' Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais bei Svietimo ir mokslo ministerijos teis€s aktais,
reglamentuojandiais prie5mokyklinio ir ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymq
7.4. darbo tvarkos taisykldmis;
7.5. darbo sutartimi;
7.6. Siuo pareigybds apralymu;
l.!. \itars progimnazijos lokatiniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisykl6mis ir pan.).



III SKYRIUS
Srns pmnrcls nnrnNdro DARBUoToJo FtDtKcIJos

8. Priesmokyklinio ugdymo pedagogai vykdo Sias funkcijas:
8.1. vadovaujasi Siais principais:

8.1.1. visuminis ugdymas - organizuodamas veikl4 pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikq
kult[ros desningum$ siekia jo vertybiniq nuostatq, jausmq, mestymo ir veiksmq pldtotes, vaiko
vidinio ir iSorinio pasaulio dermes;

8.1.2. individualizavimas - ugdymas grindZiamas kiekvieno vaiko asmenybds paZinimu,
geriausiai susiformavusiais jo geb€jimais, sudarant s4lygas tobulinti maZiau i5ugdytas vaiko raidos
sritis;

8.1.3. nuoseklumas - tgsiamas pozityvus Seimoje pradetas ugdymas mba institucinis
ikimokyklinis ugdymas;

8.1.4. ugdymo Seimoje ir institucijoje s4veika - derinami Seimos ir instituciios interesai ir
liikesdiai, poZiiiris i vaiko ugdym4(-si), Seima itraukiama i ugdymo procesq, riipinamasi jos
Svietimu;
8.2. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebdjimus, socialing-kultlring kompetencij4, brandumo
mokyklai lygrneni, ivairiais budais fiksuoja vaiko pasiekimus;
8,3, daro i5vadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja
individualiq ugdymo(-si) programq rengim4, dalyvauja j as rengiant;
8.4. organizuoja pedagogini proces% orientuotq i individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius,
prie3mokyklinio ugdymo tikslus ir uZdavinius;
8.5. kuria stimuliuojandi4 funkcionalia dinami5ka psichologi5kai ir fizi5kai saugi4 ugdymo(-si)
aplink4;
8.6. supaZindina 5eim4 su prie5mokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko
darom4 vystymosi paZang4;
8.7. skatina tdvus dalyvauti grupds veikloje, rtipinasi Gvq Svietimu, pagal kompetencli4 teikia
jiems informacijq konsultuoj a;

8.8. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkandias specialiuosius vaikq ugdymo(si)
poreikius;
8.9. taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams i5 kitakalbiq ar mi5riq Seimq, jeigu tevai
ketina juos leisti i mokykl4 negimt4ia kalba;
8.10. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais,

biisimuoju ugdomq vaikq mokytoju ir kt.);
8.11. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinemis bei socialinds
r0pybos istaigomis, ivairiomis visuomeninemis organizacijomis ir kt., prisideda prie bendruomenes
socialiniq prograrnq ig)'vendinimo;
8.12. pagal kompetencij4 konsultuoja tdvus, progimnazijos mokytojus, kitus su prie3mokyklinio
amZiaus vaikq ugdymu susijusius asmenis ar institucijq atstovus;
8.13. tobulina savo kvalifikacij 4.

IV SKYRIUS
VAIKU SAUGUMO UZTIKRII{IMAS

9. PrieSmokyklinio ugdymo pedagogas, itargs ar pastebdjgs Zodines, fizines, socialines patydias,
smurt4:
9.1. nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;

, 9.2. primena vaikui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi, elgesio taisykles;
9.3. apie itariamas ar ivykusias patydias informuoja patyrusio patydias, smurtq vaiko tdvus ir
progirnnazij os administracij 4;
9.4. esant gresmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindias suteikti
institucijas (pvz.: policij4, greit4i4 pagalb4 ir kt.).



10. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba
gavgs apie jas prane5im4:
10.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyti;
10.2. ivertina gresmg vaikui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis: tevus
(globejus rflpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, progimnazijos direktoriq ar institucijas (policija);
10.3. pagal galimybes surenka informacijq apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq skaidiq ir
kitus galimai svarbius faktus;
10.4. ra5tu informuoja progimnaztlos administracij4 apie patydias kibernetineje erdveje ir pateikia
irodymus (i5saugot4 inform acijg;
10.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje pranesti Lietuvos Respublikos ry5iq reguliavimo
tarnybai pateikdamas pranesim4 interneto svetaineje adresu www.draugiskasinternetas.lt;
10.6.patydiq prevencija ir intervencija progimnaztloje vykdomapagal,,Patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos apra54'0.

V SKYRIUS
SNS PAREIGAS EINANCIo DARBUoToJo DARBo oRGANIZAvIMAS

I l. Prie5mokyklinio ugdymo grupeje dirba vienas priesmokyklinio ugdymo pedagogas taip:
I 1.1 . prie5mokyklinio ugdymo pedagogo darbo valandq noffna per savaitE - ne daugiau kaip 20
valandq (18,3 val. skiriama tiesioginiam darbui su vaikais, 1,7 val. - metodinei veiklai), vaikai
grupg lanko 4 valandas per dien4;
11.2. prie5mokyklinio ugdymo grupg lanko vaikai 6 metq iki prades lankyti pirm?klasg.
11.3. grupeje vykstanti ugdym4 reglamentuoja Priesmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji
programa, konkredios grupes ugdymo(si) tikslai (socialine ir kultflrine vaikq patirtis, jq brandumas
ir kt.).
11.4. ugdymas grupeje vyksta kaip vientisas procesas; jis neskaidomas i atskiras sritis (atskirus
dalykus) ir vyksta integruotai;
11.5. pabreLianras priesmokyklinio arnliaus vaikams bDtinq kompetencrjq ugdymas, o ne specifines
Zinios ar siauri mokejimai;
I 1.6. vaikams numatomas tinkamas grupes dienos ritmas, sudaromos tinkamos s4lygos vaikq
poilsiui ir maitinimui - pakankamai laiko skiriama pietums, numatomas laikas ir vieta vaikq poilsiui
ir t.t.;
ll .7 . individualiomis priemonemis vaikus aprflpina tdvai, mokymo priemonemis - progimn azija;
11.8. prie5mokyklinio ugdymo pedagogo darbas (20 valandq) apmokamas i5 Mokinio krep5elio
Ieiq.

VI SKYRIUS
ATSAKOMYBE

12. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas atsako uZ:
12.1. Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq, progimnazijos nuostatq, darbo tvarkos
taisykliq, pedagogo etikos kodekso nonnl+ laikym4si;
12.2. tinkam4 priskirtq funkcijq, direktoriaus pavaduotojo pavedimq atlikim4.
13. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas fi savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo
tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
14. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas ui, darbo drausmes paZeidimus gali btti traukiamas
drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria progimnaztlos direktorius.

Parenge 2017-05-26 direktords isakymu Nr.1 .4.N- 053 sudaryta darbo grupe.
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