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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 21 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Lopšelio-darželio mokytojo padėjėjas (toliau – mokytojo padėjėjas) yra ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Mokytojo padėjėjo pareigybė priskiriama  9 pareigybių grupei. Pareigybės lygis – D. 

           3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga pagalbos teikimui ribotų galimybių 

savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikams. 

 

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI MOKYTOJO PADĖJĖJUI 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  

            4.1. turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.  

            4.2. gebėti bendrauti su ugdytiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką; 

            4.3. gebėti dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti 

pedagogo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, 

naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; 

            4.4. gebėti bendradarbiauti ir dirbti komandoje su pedagogu, logopedu, socialiniu 

pedagogu ir vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais); 

4.5. turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

4.6. gerai mokėti lietuvių kalbą. 

 

III. MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO FUNKCIJOS 

5. Darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

       5.1. padeda ugdytiniui ar ugdytinių grupei: 

 5.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje  ir už jo 

ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu; 

 5.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

 5.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; 

  5.2. atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą; 

 5.3. bendradarbiaudamas su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numato 

ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos 

taiko; 

 5.4. padeda pedagogui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą 

mokomąją medžiagą. 
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IV. MOKYTOJO PADĖJĖJO TEISĖS 

 

6. Darbuotojas turi teisę: 

            6.1. gauti informaciją iš pedagogų, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) apie ugdytinį 

pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymui; 

            6.2. į tinkamas darbo sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas garantijas; 

            6.3. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos 

ir higienos reikalavimams, apie tai informuojant ūkio dalies vedėją; 

     6.4. dalyvauti posėdžiuose, diskusijose, kai kalbama apie mokinių problemas; 

     6.5. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, renginiuose; 

     6.6. teikti siūlymus klausimais, susijusiais su pareigų vykdymu. 

 

V.  MOKYTOJO PADĖJĖJO ATSAKOMYBĖ 

7. Darbuotojas atsako už: 

7.1. ugdytinių gyvybę ir sveikatos apsaugą lopšelyje-darželyje; 

  7.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų 

darbe laikymąsi; 

7.3. lopšelio-darželio nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme 

numatytų funkcijų kokybišką vykdymą; 

7.4. konfidencialumo principo laikymąsi (neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas); 

7.5. patikėtą grupės nuosavybę (inventorių, vaizdines ugdymo priemones, žaislus ir kt.); 

7.6. darbo atlikimą, nepažeidžiant higienos reikalavimų; 

7.7. darbo drausmės pažeidimus. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8. Mokytojo padėjėjas už savo darbą pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Jį 

skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų įstaigos direktorius. 

9. Už funkcijų nevykdymą mokytojo padėjėjas atsako lopšelio-darželio vidaus darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

__________________________ 

 

 

Susipažinau, supratau, sutinku 
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