
Neformaliojo  (papildomo) ugdymo mokytojas  privalo  turėti  ne  žemesnį  kaip  aukštąjį  universitetinį
išsilavinimą  su  bakalauro  kvalifikaciniu  laipsniu  ar  jam  prilygintu  išsilavinimu  arba  aukštąjį  koleginį
išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintinu išsilavinimu, įgijęs specialiosios
pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo metodikos kursus.
Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją, pedagoginės krypties
kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojas privalo:
 mokėti  lietuvių  kalbą,  pripažinti  ir  gerbti  kiekvieno  bendruomenės  nario  teises,  nepažeisti

pedagoginės etikos normų;
 išmanyti  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  raidos  ypatumus,  ugdymos  (-si)  technologijas,  būdus,

formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje;
 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Mokytojo funkcijos: 

1. organizuoti  ir  vykdyti  neformalųjį  (papildomą)  sveikatos  stiprinimo  ugdymą  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio grupių vaikams;

2. kurti ir turtinti įvairiapusę sportinę sveikatos stiprinimo aplinką;
3. integruoti  sportinę  sveikatos  stiprinimo  veiklą  į  grupės  ugdomąją  veiklą,  taikyti  tradicines  ir

šiuolaikiškas sporto ir sveikatos stiprinimo ugdymo metodikas;
4. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant individualias papildomo, neformaliojo vaikų švietimo ugdymo

(-si) programas;
5. suteikti  pagalbą  ugdytiniams,  turintiems  ugdymosi  ir  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  dalyvauti

rengiant įtraukiojo vaikų ugdymo (-si) programas;
6. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą ugdymo (-si)

proceso metu įstaigoje ir už jos ribų;
7. planuoti savo ir neformaliojo (papildomo) sveikatos stiprinimo ugdymą;
8. skatinti  vaikų  sporto  ir  sveikatos  stiprinimo  saviraišką,  saviugdą,  dalyvauti  organizuojant

sportinius sveikatos stiprinimo renginius, šventes, popietes, varžybas, šventes ir kt.;
9. sistemingai, nešališkai vertinti, fiksuoti vaikų fizinius, sportinius ir sveikatos stiprinimo rodiklius,

pasiekimus ir pažangą;
10. skatinti  tėvus  (globėjus),  rūpintojus  dalyvauti  sportinėje,  sveikatos  stiprinimo  veikloje,

renginiuose, derinti šeimos ir įstaigos interesus;
11. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;
12. gabiems ir turintiems sveikatos sutrikimų vaikams sudaryti sąlygas individualiam jų sportiniam

lavinimui, skirti papildomą laiką individualiam bei grupiniam darbui;
13. užtikrinti  patikėtų saugoti  asmens duomenų saugumą, paslaptį,  jų tvarkymo funkcijų vykdymą

(vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais ir taisyklėmis);
14. bendradarbiauti  su  kitais  įstaigoje  dirbančiais  specialistais  (ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio

ugdymo mokytojais, logopedu, psichologu ir kt.) vaikų sporto ir sveikatos stiprinimo ugdymo klausimais;
15. teikti  informaciją,  pagal  kompetenciją  konsultuoti  tėvus  (globėjus),  rūpintojus,  kitus  įstaigoje

dirbančius specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto ir sveikatos stiprinimo ugdymo
klausimais; 

16. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose; 
17. kartu  su  kitais  bendruomenės  nariais  puoselėti  įstaigos  kultūrines  tradicijas,  siekti  kaitos  ir

pokyčių;
18. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.


