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LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VERSMĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO MOKYTOJŲ, KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ NETIESIOGINIAM 

DARBUI SU VAIKAIS SKIRTO LAIKO UŽIMTUMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Versmė“ (toliau – Lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų (pagalbos mokiniui specialistų, 

meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo švietimo mokytojų) netiesioginio darbo su vaikais 

valandų užimtumo paskirstymo tvarka (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Valstybės 

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 

priedu. 

2. Tvarkos aprašo paskirtis – padėti pedagogams veiksmingai išnaudoti netiesioginio darbo 

su vaikais valandas numatytų darbų kokybiškam įgyvendinimui. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. tiesioginio darbo valandos – laikas, kurio metu pedagogas tiesiogiai dirba su vaikais; 

3.2. netiesioginio darbo su vaikais valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su 

vaikais (veikų planavimas, priemonių paruošimas, individualios pagalbos planų rengimas ir 

tikslinimas, dokumentų rengimas, bendradarbiavimas su kitais ugdymo procese dalyvaujančiais 

asmenimis, tėvais, konsultacijos, metodinė veikla, savišvieta ir kt.). 

 

II SKYRIUS 

PEDAGOGŲ VEIKLA NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS METU 

 

4. Siūloma veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinantiems 

mokytojams: 

4.1. ugdomosios veiklos planavimas, pasirengimas veiklai; 

4.2. dokumentų, susijusių su ugdymu, rengimas; 

4.3. vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, analizė; 

4.4. ugdymo(si) priemonių gaminimas, atnaujinimas; 

4.5. projektų rengimas ir dalyvavimas projektinėje veikloje; 

4.6. edukacinių, kultūrinių renginių organizavimas; 

4.7. dalyvavimas Lopšelio-darželio, miesto, respublikinėje, tarptautinėje metodinėje 

veikloje; 

4.8. grupės ir Lopšelio-darželio informacinių stendų rengimas; 

4.9. bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais (individualios konsultacijos, grupės tėvų 

susirinkimai ir kt.); 

4.10. dalyvavimas savivaldoje, komisijų, trumpalaikių ir ilgalaikių kūrybinių grupių 

veikloje; 

4.11. dalyvavimas Lopšelio-darželio veiklos vertinime ir įsivertinime (vidaus auditas); 

4.12. kvalifikacijos kėlimas; 

4.13. savišvieta. 

5. Siūloma meninio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojo veikla: 

5.1. ugdomosios veiklos planavimas, pasirengimas veiklai; 

5.2. dokumentų, susijusių su ugdymu, rengimas; 



5.3. vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, analizė; 

5.4. ugdymo(si) priemonių gaminimas, atnaujinimas; 

5.5. projektų rengimas ir dalyvavimas projektinėje veikloje; 

5.6. edukacinių, kultūrinių renginių organizavimas; 

5.7. dalyvavimas Lopšelio-darželio, miesto, respublikinėje, tarptautinėje  metodinėje 

veikloje; 

5.8. grupės ir Lopšelio-darželio informacinių stendų rengimas; 

5.9. bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais (individualios konsultacijos, grupės tėvų 

susirinkimai ir kt.); 

5.10. dalyvavimas savivaldoje, komisijų, trumpalaikių ir ilgalaikių kūrybinių grupių 

veikloje; 

5.11. dalyvavimas Lopšelio-darželio veiklos vertinime ir įsivertinime (vidaus auditas); 

5.12. kvalifikacijos kėlimas; 

5.13. savišvieta. 

6. Siūloma pagalbos mokiniui specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, judesio 

korekcijos specialisto) veikla: 

6.1. švietimo pagalbos veiklos planavimas, pasirengimas pratyboms; 

6.2. dokumentų, susijusių su ugdymu, rengimas; 

6.3. vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, analizė; 

6.4. mokytojų, mokytojų padėjėjų konsultavimas dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių vaikų ugdymo;  

6.5. bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais (individualios konsultacijos, grupės tėvų 

susirinkimai); 

6.6. ugdymo(si) priemonių gaminimas, atnaujinimas; 

6.7. projektų rengimas ir dalyvavimas projektinėje veikloje; 

6.8. bendradarbiavimas su mokytojais organizuojant edukacinius, kultūrinius renginius; 

6.9. dalyvavimas Lopšelio-darželio, miesto, respublikinėje, tarptautinėje  metodinėje 

veikloje; 

6.10. grupės ir Lopšelio-darželio informacinių stendų rengimas; 

6.11. dalyvavimas savivaldoje, komisijų, trumpalaikių ir ilgalaikių kūrybinių grupių 

veikloje; 

6.12. dalyvavimas įstaigos Lopšelio-darželio veiklos vertinime ir įsivertinime (vidaus 

auditas); 

6.13. kvalifikacijos tobulinimas; 

6.14. savišvieta. 

 

IV SKYRIUS 

PEDAGOGŲ NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ UŽIMTUMO 

NUMATYMAS IR ATSISKAITYMAS 

 

7. Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandos nurodomos pedagoginių darbuotojų 

darbo grafike – pastabose arba išskiriant į atskirą eilutę. 

8. Netiesioginio darbo su vaikais metu atliekama veikla gali būti vykdoma darbo vietoje 

arba už Lopšelio-darželio ribų. 

9. Netiesioginio darbo su vaikais metu vykdyta veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 
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