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                                                              I SKYRIUS 

                                                             PAREIGYBĖ 

              1.Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau - lopšelis-darželis) auklėtojo padėjėjas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Auklėtojo padėjėjo pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų pareigybių grupei. 

              2. Pareigybės lygis – C. 

              3. Pareigybė reikalinga pagalbos auklėtojui (organizuojant ugdomąją veiklą, užtikrinant 

vaikų užimtumą ir saugumą) teikimui,  higieninei grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus prie-

žiūrai, vaikų maitinimui.  

              4.  Auklėtojo padėjėjas pavaldus ūkio dalies vedėjui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, 

vykdo sveikatos priežiūros specialisto nurodymus. 

 

                                                                  II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

              5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

              5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

              5.2. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei privalomojo 

pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimus; 

              5.3. būti praėjęs medicininę apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo 

bei gebantis tinkamai bendrauti su vaikais. 

              6.  Auklėtojo padėjėjas turi žinoti: 

              6.1. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 

              6.2. higienos normų reikalavimus; 

              6.3. jam priskirtų patalpų priežiūros bei valymo tvarką; 

              6.4. darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimus, gaisro gesinimo 

priemonių buvimo vietą ir mokėti jomis naudotis; 

              6.5. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui. 

      

                                                                III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

              7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

              7.1. Talkina grupės auklėtojui vaikų veiklos ir poilsio metu: 

              7.1.1. padeda vaikams atlikti auklėtojo skirtas užduotis; 

              7.1.2. padeda vaikams apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

              7.1.3. padeda auklėtojui parengti ar pritaikyti vaikams reikalingą vaizdinę medžiagą; 

              7.1.4. padeda aprengti ir nurengti vaikus; 

              7.1.5. kartu su auklėtoju lydi vaikus pasivaikščiojimų, ekskursijų metu; 

              7.1.6. talkina auklėtojui priimant atvestus vaikus, pietų miego, įvairių renginių metu, 

padeda organizuoti žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke. 

              7.2. Organizuoja vaikų maitinimą grupėje: 

              7.2.1. serviruoja stalus; 

              7.2.2.  pagal maitinimo grafiką atneša iš virtuvės maistą ir dalina patiekalus vaikams; 

              7.2.3. padeda vaikams pavalgyti; 

              7.2.4. plauna indus. 

              7.3. Vykdo Higienos normų reikalavimus, reglamentuojančius sanitarinę – higieninę jam 

priskirtų patalpų, priemonių, inventoriaus priežiūrą: 
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              7.3.1. rūpinasi patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių priežiūra; 

              7.3.2. ženklina valymo inventorių, naudoja plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, 

kurios įtrauktos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, laiko jas vaikams neprieinamoje vietoje; 

              7.3.3. rūpinasi vaikų patalynės švara, vaikų savitvarka, padeda vaikams susitvarkyti 

drabužius, avalynę ir kt.; 

              7.3.4. pasivaikščiojimų metu apžiūri kad teritorijoje  nebūtų pavojingų vaikams daiktų, 

pasirūpina grupės aikštelėje esančiais augalais; 

              7.3.5. apie pastebėtus inventoriaus, santechnikos įrengimų gedimus informuoja ūkio dalies 

vedėją. 

              7.4. vykdo kitas lopšelio-darželio vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas šia-

me pareigybės aprašyme. 

                                                                    IV SKYRIUS 

                                                VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

             8. Vykdo vaikų saugumo užtikrinimo reikalavimus: 

             8.1. niekada nepalieka be priežiūros vienų vaikų; 

             8.2. pastebėjęs ar įtaręs žodines, fizines, socialines patyčias ar smurtą: 

             8.2.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokiustokį įtarimą keliančius veiksmus; 

             8.2.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, lopšelio-

darželio nuostatas ir elgesio taisykles; 

             8.2.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją, lopšelio-

darželio direktorių, tėvus apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

             8.2.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

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

(greitąją pagalbą, policiją ir kt.). 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

             9.  Auklėtojo padėjėjas turi teisę:    

             9.1. teikti siūlymus lopšelio-darželio administracijai  dėl įstaigos veiklos pagerinimo; 

             9.2. gauti iš lopšelio-darželio administracijos informaciją,  reikalingą savo funkcijoms 

vykdyti; 

             9.3. turėti saugias, sanitarines higienines normas atitinkančias darbo sąlygas; 

             9.4. kelti kvalifikaciją pagal jo pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;  

             9.5. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas;  

             9.6. dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų veikloje; 

             9.7. būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų, politinių partijų nariu, nedarbo 

metu dalyvauti politinėje veikloje. 

                                                                 VI SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ          

             10. Auklėtojo padėjėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už: 

             10.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendi-

mų, kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių sanitarinę-higieninę patalpų, inventoriaus, prie-

monių priežiūrą, maitinimo organizavimą, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymų vykdymą; 

            10.2.  už jam priskirtų patalpų sanitarinę būklę, inventoriaus saugumą, žaislų priežiūrą (valy-

mą, plovimą, dezinfekavimą); 

            10.3. vaikų maitinimo organizavimą, saugų karšto maisto nešimą; 

            10.4. vaikų saugumą, jei tuo metu grupėje nėra auklėtojo; 

            10.5. tinkamą ir saugų higieninių priemonių, įrengimų naudojimą;  

            10.6. tinkamą asmens higienos reikalavimų vykdymą, sveikatos pasitikrinimą nustatyta 

tvarka; 

            10.7. darbų saugos, gaisrinės saugos,  darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą; 

            10.8. už auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, už-

duočių atlikimą laiku, už darbo drausmės pažeidimus. 

_________________ 




