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NEFORMALAUS UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I.

Pareigybės tikslas ir funkcijos.

1.1. Organizuoti Skalvijos vaikų globos namų ugdytinių turiningą laisvalaikį po pamokų,
atostogų ir savaitgalių metu institucinėse ir bendruomeninėse šeimynose, kuriose gyvena iki 8
ugdytinių vienu metu.
II.

Reikalavimai užimančiam pareigas.
2.1. Turėti nei žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį išsilavinimą, kuris pagal LR valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą priskiriamas B lygiui ir 3 grupei
(….....).
2.2. Būti atsakingam, kūrybingam, komunikabiliam, darbščiam.
2.3. Gebėti planuoti savo veiklą, organizuoti užsiėmimus.

III.

Neformalaus ugdymo pedagogo pareigos ir atsakomybė:
3.1. Vesti neformaliojo ugdymo būrelio apskaitos žurnalą.
3.2. Dalyvauti Skalvijos VGN renginiuose
3.3. Ieškoti naujų ugdymo formų, tobulinti jų turinį.
3.4.Tinkamai pasiruošti užsėmimams, renginiams.
3.5. Bendradarbiauti su VGN bendruomene.
3.6. Formuoto vaikų sveikos gyvensenos, saugos darbe, buityje įgūdžius.
3.7. Keistis darbo patirtimi su kolegomis.
3.8. Siekti, kad kiekvienas vaikas būtų sudomintas siūloma veikla.
3.9. Gebėti analizuoti ir vertinti savo veiklą.
3.10. Pastebėjus smurto, prievartos ar kitokio išnaudojimo atvejus, suteikti vaikui
reikiamą pagalbą, informuoti apie tai įstaigos vadovus.
3.11. Supažindinti vaikus su būrelio veikla, elgesio ir tvarkos taisyklėmis jo metu.

3.12. Palaikyti drausmę užsiėmimų bei organizuojamų renginių metu.
3.13. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikti skubią pagalbą ugdytiniams ir
iškviesti medikus, skambinant bendruoju pagalbos telefonu 118. Apei įvykį
informuoti įstaigos administracijos darbuotojus.
3.14. Palaikyti švarą, tvarką patalpose, kuriose vykdoma
veikla.

IV.

neformaliojo ugdymo

Neformalaus ugdymo pedagogo teisės.
4.1. Laisvai pasirinkti veiklos organizavimo būdus, siūlyti individualias programas.
4.2. Tobulinti savo kvalifikaciją/
4.3. Atostogauti įstatymų numatyta tvarka.
4.4. Dalyvauti įstaigos savivaldoje.
4.5. Dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje.
4.6. Teikti Skalvijos VGN administracijai siūlymus visais įstaigos veiklos optimizavimo
klausimais.

V.

Atskaitomybė
5.1. Už veiklą neformaliojo ugdymo pedagogas tiesiogiai atsiskaito VGN direktoriui ir
direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams.
5.2. Neformaliojo ugdymo pedagogas asmeniškai atsako už pareigų neatlikimą ir pavestų
užduočių netinkamą ar nesavalaikį vykdymą ir įvykdymą LR Valstybės nustatyta įstatymų
tvarka.
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