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FIZINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
FIZINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖ

1.  Vilniaus  Šilo  mokyklos  (toliau  – mokyklos)  fizinio  ugdymo pedagogo (toliau  –  fizinio

ugdymo pedagogo) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis  – reikalinga kvalifikuotam fizinio ugdymo užsiėmimų vedimui, skirtų

vaikų sveikatos stiprinimui bei vaikų judesio ir padėties korekcijai.

4.  Fizinio  ugdymo  pedagogas  tiesiogiai  pavaldus  mokyklos  direktoriui  ir  direktoriaus

pavaduotojui ugdymui

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI FIZINIO UGDYMO PEDAGOGO  PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Judesio korekcijos pedagogas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį pedagoginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki

1995 metų) ir kūno kultūros mokslų studijų srities ar sričiai prilyginamą išsilavinimą;

5.2.  Žinoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymus,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimus,

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus ir kitus iki mokyklinio amžiaus

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą reglamentuojančius dokumentus ir gebėti juos

taikyti praktiškai;

5.3. išmanyti ikimokyklinio ugdymo programų ir pritaikytų ikimokyklinio ugdymo programų

rengimo principus;

5.4. gebėti nustatyti ugdytinių fizinio vystymosi ypatumus;

5.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5.6. mokėti  savarankiškai planuoti  ir organizuoti  savo veiklą,  spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje;

5.7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.  Fizinio  ugdymo  pedagogas  privalo  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  ir

poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos

galiojančiais  norminiais  aktais,  kurie  reglamentuoja  biudžetinių  įstaigų  veiklą,  darbo  santykius,

darbuotojų saugą ir sveikatą, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, kitais Mokyklos



vidaus dokumentais  (įsakymais, potvarkiais,  nurodymais, taisyklėmis ir kt.), šiuo Fizinio ugdymo

pedagogų pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS
FIZINIO UGDYMO PEDAGOGO FUNKCIJOS

6. Judesio korekcijos  pedagogas savo veikloje  vadovaujasi  šiais  principais,  kurie įvardijami

kaip:

6.7. tiria vaikų bendrąją motoriką ir nustato judesio ir padėties išsivystymo lygį;

6.8.  planuoja,  organizuoja  bei  veda  individualius  ir  grupinius  judesio  ir  padėties  korekcijos

užsiėmimus, priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir padėties išsivystymo lygio;

6.9. kuria ugdomąją aplinką, parenka ir naudoja ugdymo priemones, skirtas vaikų poreikių

užtikrinimui, sutrikimų lavinimui;

6.10. prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;

6.11. sistemingai vertina ir fiksuoja vaikų pasiekimus;

6.12.  saugo  ir  stiprina  vaikų  sveikatą,  garantuoja  vaikų  fizinį  ir  psichologinį  saugumą

užsiėmimų metu;

6.13.  bendradarbiaudamas  su  kitais  pedagogais,  vaikų  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  kitais

asmenimis,  tiesiogiai  dalyvaujančiais  ugdymo  procese,  pedagoginės  psichologinės  tarnybos

specialistais, numato švietimo pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus,

atitinkančius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

6.14. teikia informaciją ir pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus

įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų judesio korekcijos ir judėjimo, fizinio

aktyvumo ugdymo klausimais;

6.15. atsiskaito Vaiko gerovės komisijai už savo veiklą;

6.16. informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas,

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

6.17. nuolat tobulina savo kvalifikaciją;

6.18. vykdo įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens trumpalaikius pavedimus ir užduotis;

6.19. vykdo darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas;

6.20. laikosi Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir darbuotojų etikos normų

6.21.  užtikrina savo darbo kokybę;

6.22.  organizuoja  ir  vykdo  ugdomąjį  procesą  grupėje,  atsižvelgti  į  individualius  vaikų

ugdymo(si)  poreikius  ir  amžių,  įstaigos  ikimokyklinio  ugdymo  programos  tikslus,  vadovautis

Lietuvos  higienos  norma  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programų

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai;



6.23. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje,

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;

6.24. į darbą ateina ir iš jo išeina darbo grafike numatytu laiku;

6.25. nepalieka vaikų be priežiūros;

6.26. pagal grafiką tikrinasi sveikatą;

6.27. baigęs  darbą  sutvarko darbo vietą;

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Judesio korekcijos pedagogas turi teisę:

7.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;

7.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves;

7.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš auklėtojų, socialinių, specialiųjų

pedagogų, logopedų, surdopedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos

7.4. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;

8. Judesio korekcijos pedagogas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:

8.1. už tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą ir savo darbo kokybę;

8.2. už vaikų saugumą sveikatą ir gyvybę savo darbo metu;

8.3. už korektišką ir konfidencialių informacijos ir duomenų naudojimą ir tvarkymą ;

8.4. už įstaigos darbo tvarkos, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos reikalavimų

vykdymą;

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą bei padarytą materialinę žalą atsako

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________

Su Fizinio ugdymo pedagogo  pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                         (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)


