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direktoriaus  
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Lopšelio – darželio „Pasaka“ auklėtojo padėjėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal 

darbo sutartį. Pareigybės grupė –  4.  Pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis: C.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti 

šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją, būti 

išklausęs pirmos pagalbos teikimo ir privalomus higienos įgūdžių mokymus pagal Sveikatos 

apsaugos ministro reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas;  

3.2. žinoti įstaigos darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos, pirmos 

pagalbos teikimo taisykles ir reikalavimus, higienos reikalavimus HN 75, kitus lokalius dokumentus 

(įsakymus, tvarkos aprašus, taisykles ir pan.); 

3.3. žinoti tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką,  reikalavimus lovos ir 

kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus, lopšelio - darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų 

priežiūros ir naudojimosi taisykles, baldų priežiūros reikalavimus, grupės interjero ir augalų 

priežiūros ypatumus, gebėti taikyti žinias praktikoje; 

3.4. mokėti ir minimaliai gebėti naudotis kompiuterine įranga; 

3.5. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo 1 kategorijos reikalavimus; 

3.6. gebėti: 

3.6.1. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas; 

3.6.2. bendradarbiauti  su įstaigos darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais; 

3.6.3. gebėti teikti pasiūlymus dėl organizacijos veiklos tobulinimo. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

4.1. talkina pedagogui priimant atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių 

renginių metu; 

4.2. padeda organizuoti grupės vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus 

lauke (apžiūri aikštelę, įsitikina ar nėra pavojingų vaikams daiktų (stiklo šūkių, aštrių daiktų), lydi 

vaikus, lipant laiptais, išvykose, vykdo pedagogo pavedimus (laikinai nesant pedagogui užtikrina 

vaikų užimtumą ir saugumą); 
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4.3. rūpinasi priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, plauna grupės ir laiptinės 

grindis, valo langus ir sienas, dulkes, turimų darbo priemonių bei buitinės technikos priežiūra ir 

apsauga;  
4.4. organizuoja grupės vaikų maitinimą, serviruoja stalus, atneša maistą iš virtuvės, 

išdalina maisto porcijas vaikams, išplauna indus, nuvalo stalus; 

4.5. rūpinasi ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų patalynės švara, ją keičia 

pagal higienos reikalavimus arba poreikį; 

4.6. rūpinasi vaikų savitvarka, padeda vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt, 

padeda atlikti kitą su savitarna, savitvarka, maitinimu(si), poilsiu susijusią veiklą; 

4.7. darbo metu rūpinasi vaikų bei savo saugumu ir sveikata, vadovaujasi įstaigos 

veiklą reglamentuojančiais dokumentais; 

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

susijusias su pareigomis, atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato lopšelio – darželio 

direktorius; 

4.9.  dalyvauja įstaigos savivaldoje, kitose įstaigos veiklose: posėdžiuose, 

pasitarimuose, susirinkimuose, darbo grupių veikloje. 

 

_____________________ 

 

 


