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PATVIRTINTA 

Vilniaus  lopšelio-darželio „Spygliukas“ 

direktoriaus 2018 m.  

įsakymu Nr. V- 

 

SUDERINTA 

Tarybos posėdyje 

2018-     - 

Protokolo Nr. 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO PEDAGOGO FIZINIAM LAVINIMUI   

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR.  

 

1. SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ fizinio lavinimo pedagogo pareigybė yra 

priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis: B lygio grupė. Fizinio lavinimo pedagogu skiriamas dirbti asmuo, 

turintis pedagoginį išsilavinimą, pakankamą pedagoginio darbo patirtį ir profesinį gebėjimą. 

3. Pareigybės paskirtis. Fizinio lavinimo pedagogas(a) – asmuo, ugdantis vaikus nuo 

pusantrų iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą.  

4. Fizinio lavinimo pedagogas pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, kategorijai. 

5. Pareigybės pavaldumas – fizinio lavinimo pedagogas(a) pavaldus lopšelio-darželio 

direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

6. Šis pareigybės aprašas pasikeitus Lietuvos respublikos įstatymams arba kitiems 

teisės norminiams aktams ir esant būtinybei direktoriaus iniciatyva. 

 

II. SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus: 

7.1. Išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 

m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo 

mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų 

kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, 

baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas). 
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7.2. Įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio 

raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programoms patvirtinimo“. 

7.3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės 

kalbos  mokėjimo kategorijų reikalavimus;  

7.4. Fizinio lavinimo 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 šiuo Aprašu.  

8. Fizinio lavinimo pedagogas privalo:  

8.1. užtikrinti savo darbo kokybę;  

8.6. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą, atsižvelgti į individualius vaikų 

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro;   

8.7. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį 

saugumą grupėje, salėje, lauko žaidimų aikštelėse, kitose įstaigos erdvėse, ir kt.; 

8.8. bendradarbiauti su ugdytinio(ių)šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti 

veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško fizinio ugdymo(si) 

galimybes; 

8.9. bendradarbiauti su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais (auklėtojomis, 

meninio ugdymo pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais; 

8.10. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Fizinio lavinimo pedagogo funkcijos:  

9.1. organizuoti vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje 

vykdomus renginius; 

9.2. sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, sveikatos būklę, socialinę 

kultūrinę kompetenciją, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus; 
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9.3. organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) 

poreikius, fizines galias, ugdymo tikslus, uždavinius; 

9.4. vesti korekcinės gimnastikos pratybas vaikams, atsižvelgiant į sutrikimus 

(netaisyklinga laikysena, skoliozė, plokščiapėdystė ir. t.t.); 

9.5. organizuoti vaikams sveikos gyvensenos edukacine veikas, konsultuoti 

pedagogus, tėvus vaikų sveikatingumo klausimais; 

9.6. atlikti tyrimus ir analizuoti vaikų fizinių rodiklių kaitą; 

9.7. tvarkyti ir saugoti sportinio ugdymo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir 

papildymu; 

9.8. bendrauti vaikų tėvais (globėjais), vadovaujantis tarpusavio supratimo, 

tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais;  

9.9. informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar 

iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 

9.10. supažindinti vaikus su saugaus elgesio taisyklėmis fizinio lavinimo 

užsiėmimų bei organizuotų renginių metu, saugoti vaikų sveikatą ir gyvybę; 

9.11. vykdyti kitus teisėtus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su darbu;  

9.12. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, veiklos kokybės vertinimo vykdyme ir kt.; 

9.13. organizuoti sportines išvykas, su vaikais pagal Lietuvos Respublikos Švietimo 

ir mokslo ministerijos patvirtintą Vaikų turizmo organizavimo aprašą patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 ir įstaigos 

direktoriaus patvirtintą turizmo renginių organizavimo tvarką; 

9.14. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

9.15. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

9.16.  laikytis įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisyklių. 

 

III.  SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

10. Fizinio lavinimo pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines 

patyčias, smurtą: 

10.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

10.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

lopšelio-darželio nuostatas ir elgesio taisykles; 

10.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją, 

lopšelio-darželio direktorių, tėvus apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 
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10.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, 

direktorių)  ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

V. SKYRIUS 

FIZINIO LAVINIMO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ 

 

11. Fizinio lavinimo pedagogas, atsako už: 

11.1. vaikų fizinio lavinimo įgūdžių formavimą, fizinį tobulėjimą; 

11.2. jam patikėtų mokymo priemonių, metodinės medžiagos, sporto salės techninės 

įrangos ir kitų materialinių vertybių saugumą ir priežiūrą. 

11.3. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, lopšelio-darželio nuostatų, darbo 

tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;  

11.4. tinkamą priskirtų funkcijų bei direktoriaus pavaduotojo pavedimų atlikimą;  

11.5. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka. 

11.6. etikos ir moralės normų darbe ir visuomenėje laikymąsi. 

              11.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, 

saugaus eismo, gamtosaugos reikalavimus; 

11.8. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 

12. Fizinio lavinimo pedagogas, kuris fiziškai, psichiškai ar moraliai žaloja vaikus, 

atsako Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka.  

13. Fizinio lavinimo pedagogas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę 

bei vaikų saugumą ugdymo(si)  proceso metu įstaigoje ir už jos ribų. 

14. Fizinio lavinimo pedagogas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

___________________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku: 

______________________________________________                      Data _____________ 
                  (fizinio lavinimo pedagogas vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

______________________________________________                      Data _____________ 
                  (fizinio lavinimo pedagogas vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

______________________________________________                      Data _____________ 
                  (fizinio lavinimo pedagogas vardas, pavardė, parašas) 




