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AUKLETOJO PADEJ o

1. Aukletoio padejejari yra priskiriamas kvalifik
2. Pareigybes lygis. A.ukletojo padeiejo pareigl

PAREIGYBES APRASYNI

I SKYRIUS
PAREIGYBE

bflti fizinis asrn jeigu

Nr.2

darbuotojq grupei 531 101.

yra C lygio pareigybe, kuriai bttinas
kvalifikacija.

NANdIAM DARBUOTOJUI

ne Zemesnis kaip vidurinis issilavinimas ir (ar) igyta profesi

3. Pareigybes paskirtis. Aukletojo padejejo o istaigoje reikalinga teikti pagalb4

pedagogui, ugdandiam vaikus.- 4. Pareigybes pavaldlumas. Aukletojos padejej

pavaduotojui fikiui.

II SKYRIUS

SPECIALUS RNTTALA\TIMAI STAS PAREIGAS

yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus

5. Aukletojos
keliamus reikalavimus:

pareigybei

dirbti komandoje;

tus, reglamentuojandius auklejimo
ymo organizavrmq;

,hologinius pagrindus;
ifikavimq ir yprltumus;

lesine kvalifikacijarrrZe,resnis kaip vidurinis iSsi lavinimasiSsilavinimas
reikalavimai nenustatomi

negaletq atlikti pareigq;

asmuo turi tureti atitinkam4 paLymq,

ytais terminais tikrintis sveikat4;

karta per du metus;

-nera sveikatos sutrikimq, del kuriq asnr

turi blti atljrktas sveikatos patikrinimas

kad yra tinkamas Siam darbui;

-tureti tvarking4 medicining knygutg ir
-i5klausyti higienos igfldZiq program4 rri

reikalavimai
sveikatai

€erai moketi valstybing lietuviq kalb4;

-tureti gerus aukletojo padejejo darbo i5

-tureti geras Zinias profesiniais klausirrLa

-gebeti planuoti ir organizuoti savo veik

-geri bendravimo ig[dZiai;

specialIs
reikalavimai

asmuo turi iiinoti:
-pagrindiniurs teisinius ir norminius

moky'mo paslaugq teikim4, auklejimo m

-bendravim,r su vaikais ir kolegomis psi

-ugdymo isl.aigos teikiamq paslaugq k
-mokymq programas;
-su savo tiesioginiu darbu susijusius

-istaigos darbo sPecifikq;

kokybes reikalavimus;

amZius

darbo staZas

Zinios



2

darbo metu naudojamas priemones bei ist
-darbo tvarkos reikalavimus;
-kaip dirbti jam patiketais elektros prietais

-darbuotojq saugos ir sveikatos darbre

reikalavimus;
-sanitarijos bei higienos reikalavimus;
-reikalavimus, susijusius su vaiko sveikaLt<

-plovimo, valymo ir dezinfekavimo pri

priemoniq s4ra5q, patvirtintq Lietuvor

ministerijos;
-plovimo ir dezinfekavimo priemoniq laril

taroie ir vaikams neprieinamoje vietoje (.p

.i gos infrastruk'l[r4;

is;
gaisrines sallgos, turto apsaugos

s apsauga;
mones, ira5ytas i leidZiamq vartoti

Respublikos sveikatos aPsaugos

ymo s4lygas sprecialioje markiruotoje

rtalpoie);

sugebejirmai asmuo turi moketi (sugebeti):
-saugiai dirbti;
-taikyti savo :Zinias Prakti5kai;
tinkamai tail<yti norminius aktus vykdanl

-laikyis darbo ir Poilsio reZimo;

-laikytis etik<ls reikalavimq;
-uZtikrinti veiklos kokYbg;

-suprasti psichologing darbo aplink4;

-vaidyti turimus materialinius ir finansini

-racionaliai, logi5kai ir greitai m4styti;
-saugiai, pagal darbo saugos, elektrosi

atlikti profesines veiklos darbus;

-suteikti pinnqi4 medicininq pagalb4 nt

cheminio, terminio poveikio traun'Iq atve.

-efektyviai organizuoti savo veikl4 ugdyt

-suprasti profesines etikos bei aptarnavir

konkrediam atvejui;
-ugdyti tvirrlas vaiko dorovds, pilietinr

laiduoti asmenybes galiq pletojimq;
-formuoti variko sveikatos ir saugios gyvr

darbo funkcijars;

s i5teklius;

rgos, gaisrines saugos reikalavimus

tentejusiajam mechaninio, elektrinio,

ris ar nelaimingo atsitikimo atvejais;

o istaigoje;
o kultlros reikalavimus ir taikytijuos

;, tautines bei patriotines nuostatas,

lsenos, ekologines elgsenos igfidZius;

teise vairuoti

transporto
priemonq

-reikalavimuri nenustatomi ;

intamq darbo sqlygq;

ng kvalifikacijq

FUNKCIJOS

papildomi
reikalavimai
(privalumai)

-komandiniri darbas;

-prisitaikyti prie technologijq kaitos bei

-savaranki5l<umas priimant sprendimus;

-kruop5tumtls;
-atidumas;
-atsakingumas;
-savikontrol[e;

| -gebejimas nuolat mokltis ar kelti profe

I -taktiskumars;
I

| -mandagumas;

| -demesingurmas;

I +ikslumas 

--

III SKYRIUS

St,q,s PAREIGAs EINANdIo DARBIJ

6. Aukletojo padejejas vykdo Sias funkcijas:



6.1 . padeda aukletojui vykdyti vaiku ugdomqii
6.2. padeda aukletojui planuoti grupes ugdomqi4
6.3. padeda aukletojui kurti grupes ugdomql4 apli

medicinos ar socialiniu darbuotoju;

6.4. padeda aukletojui ugdyti irlar dalyvauti vaikr.l

6.5. padeda aukletojuri saugoti ir stiprinti vaikq

psichologini saugumq grupeje, saleje, kitose istaigos erdvese''

7. Vykdant savo funkcijas aukletojo padejejas:

7.1. i5 tiesioginio vadovo ar kitq igaliotq asmenq

7.2. paruo5ia savo darbo vietq;

7.3. bendradarbiauja su grupes aukletoju;

T.4.lydivaikus i i5vylias, ekskursijas, einant pasiv

7.5. padeda aprengti ir nurengti vaikus, suguldo i I
7.6. prie5 valgant mait;t4, padeda vaikams plauti ra

7 .7. atnesamaistq i gropg, serviruoja stalus bei pta

7.8. pagal grafik4 keii:ia patalynE, rankSluosdius;

7.9. visokeriopai piadeda aukletojui naudoj'

priemonemis, knygutemis, gamtinemis medZiagomis, Zaislais

tad priemones ir aparatfira nekeltq gresnles vaikams, bltq sau

7.10. ugdo ir globoja vaikq saugodamas ir sti

vidines vaiko galias, lemiandias normali4 jo asmenybes raick

organizuoja gruping ir individuali4 veikl4, rupinasi vaikq fizin- i.tt. saugiai naudojasi ivairiomis pieSimo ir

gamtinemis medZiagomis, Zaislais, vaizdo ir garso aparat[rq i

7.12. darbo metu berrdrauja su kolegomis' vaikq

7.13. bendrauja ir berrdradarbiauja profesineje apl

7.14. padeda aukletojui rengiant ir teikiant vaikern

7.15. padeda aukletojui kuriant istaigos teikiamq

7. 1 6. naudoj asi infonnacinemi s technologij omi sr;

7.17. istaigos vadovo pavedimu padeda auk

mokymo programas;
7-.t8. paienklina valymo inventoriq, seka pata

ventiliacij4, nuolai tikrina, perZiriri baldus, kad nebUtq iSli

8. Aukletojo padejejas vykdo ir kitas istatymq i

nenuolatinio pobudZio direktoriaus pavedittt. . i'
neprieStarauj andius Lietuvos Reripublikos istal'ymams ir kitjie

parinkti priemones;
ymo(si) pro0ese;

sveikat4, garantuoja vaikq fizini ir

una darbo uZduotis;

is ivairiomis pieSimo ir raSYmo

vaizdo ir garso aparatfra ir kt', stebi,

rindamas jo s'reikat4, puoseledamas

priZi[ri vaikusr, rflpinasi jq saugumu,

q ir bendravimo igfldZiq Pletojimu;
ra5ymo priemondmis, knYgutemis.

iq viniq, atplaiSq;
kitq teises aktq nustatytas funkcijas,

igos kompetencijos klausimais,

prireikus su vaikq Psichologu.

metoding ir mokYmq medZiag4;

ymo paslau:gq reklam4;

rengianl", keidiant, tobulinant

pq temperatlros teLimq, apSvietim4,

teises aktams.



9. Aukletojo padejejas turi Sias teises:

9.1. savo kompetencijos ribose pasira5yti dokumr:n

g,2. teikti tiesioginiam vadovui arba istaigos

atliekamq funkcijq gerinimo ir tobulinimo;
9.3. teikti si[lymus tiesioginiam vadovui arbar

proceso ir lstaigos veiklos tobulinimo;r ' g.4lpasitelkti kitus istaigos darbuotojus sprendZi

lgyvendinimu (ei yra vadovo leidimas);
9.5. pra5yti darbdavio suteikti informacij4 a

funkcijoms igYvendinti;" i.6. reikalauti, kad darbdavys ar istaigos v

igyvendinti Siame apraSe numatYtls teises ir pareigas;

9.7' reikalauti, kad darbdavys sudarytq sat

s4lygas, aprfipinant techni3kai tvarkingomis darbo pri
q.g. atsisakyti dirbti, ra5tu informavus istaigos

sveikatai, jis neaprflpinamas reikiamomis darbosaugai ir
naudoti;

9.9. istatymq nustatyta tvarka reikalauti, kad btit

nesaugiq darbo sqlygq;
9.t0. istatymq nustatyta tvarka nutraukti neternu

darbdavys paieidZialstatymq nustatytus darbuotoj q saugos ir
:^

9.1 I . susip aiinti su istaigos veikl4 reglamentuc'j

savivaldos organq nutarimais bei susitarimq protokolais;

tO. Autteto.los padejejas turi ir kitas istatym

numatytas teises.
11. Aukl0tojo Padejejas Privalo:
11.1. stebeii vaikq sergamumq infekcinemis

priemoniq jomis uZsikresti, nepriimant i *ilry :::iT:L.t
[Lii. gteti"e uZsikresti ir sveikiems vaikams bti p,t:9'ilYlf

i t.2. lavinti bendravimo igfldZius, moketi va

1 1.3. bendradarbiauti su kitais grupeje' ista

pedagogu, specialiuoju pedagogu,.logopedu ir kt') vaikq ugid

t t.+. infor-uoti lstaigos administracij4 apie

problemas, pastebet4 ar itariamq vaiko. teisiq paZeidim4;
' 

11.5. pastebejus smurt4 prieS vaikus prane5a

apsaugos tarnYbai.
1 1.6. laikyis istaigos darbo tvarkos taisykliq' lai

I 1.7. nuolat tobulinti kvalifikacij4;
1 1.8. imtis visq [manomq teisetq priemoniq sa

1 1.9. saugoti komercines paslaptis, kurias s

informacijos apie ugdytiniq, darbuotojq sveiktos bflklg kott

11.10. .otytit ir tobulinti profesinE kvalili

lstaigoje ar kituose renginiuose;
1 1.1 1. dirbti dorai ir s4Ziningai;

| 1.12. laikYtis darbo drausmes;

1 1 .l 3. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nurocl

1 1.14. laikytis darbuotojq saugos ir sveikatos re

1 I .1 5. rlpintis kitq istaigos darbuotojq sauga i'r

VI SKYRIUS
TEISES IR PARI]IG

administracijai pasiiilymus del jo

staigos administracijai del ugdymo

,t klausimus, susijusius su jo funkcijq

ti duomenis, kurie Yra bfltini jo

imtqsi priemoniq, Padedant jam

sveikatai nekenksmingas darbo

v4, jeigu yra
emonemis arba

pavojus darbuotojq
jos yra netinkamos

atlyginta Lala, padarvta sveikatai del

uot4 ar terminutot4 darbo sutarti, jeigu

veikatos reika lavimus l
iais dokumentais, administracijos ir

ar kituose nonniniuose teises aktuose

igomis ir privalo imtis prevenciniq

iurindiq temperatflros vaikus, nes tai

konfl iktines situacijas;
rje dirbandiais specialistais (meno

o klausimais;
aiko turimas socialines ar sveikatos

io- darZelio dlirektoriui ir vaikq teisiq

u pildy'ti dokurnentacij4;

funkcij oms igY vendinti;
no atlikdami siavo pareigas, uztikrinti

ialum4;
mokymo kursuose, seminaruose

kerlav'imq;
veikata;



1 1.9. laikytis istaigos darbo tvarkos taisykliq, la,il

I 1.10. nuolat tobr,rlinti kvalitikaciiq;
I 1.1 1. imtis visq imanomrl teisetr.l priemonir"l sav
11.12. saLrgoti l<omercines paslaptis, kurias sr.r2

informacijos apie ugdytiniq, darbr"rotoiur sveiktos bfiklg konti
11.13, mokytis ir tobulinti profesinE kvalifikr

ir pan.);

11.6, informr.roti istaigos aclministracij4 apie
problemas, pastebetE ar itarianrE vail<o teisir4 paZeidimq;

I 1,7. priimti vaikq i grupE ir i5leisti i nanlrs tik
asmenimis, turindiais ra5tiSk4 tevq (globejq) leidim4/

I 1.8. dalyvauti bendrose istaigos veiklose:
ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme

istaigoje ar kituose renginiuose;
11.14. dirbti clorai ir s4linirrgai;
I 1.15. laikytis rlalbo cllausrnes,
I 1.16. laikLr ir tiksliai vvli.cl',ti clarbdavio nurodtr
11.17, laikytis dalbuoto.jq saLrgos ir sveikt-1os rc:i

1 1.20, vykdyti kitas istat'/rxuose ar kituose
pareigas;

I 1. Aukletoio pad0iejas turi laikytis nustatyto i

susidaryti sirlygot-tts keliartdionrs gaisro rizikE bei imtis atiti

12, Aukletojo padejejas turi
rr.rLrl rrf ifunkcijoms vykdyti.

13, Ugdyrlo istaigos aLrkl0toio padejejit sl<iria i

Lietr-rvos Respublikos darbo kodeltso t)ttstatyta tvarka,

16. Aukletoio padejejas uZ savo funkcijq nev

Lietuvos Respublikos istatymq rlustatyta tvarka.

17, {staigos aukletojo pad0je.io darbo strntyki

darbo kodeksas ir kiti teises alttai.
i8. Pareigvbes aplaSlrllas gali bLrti keidianlas,

pakeitimq ar del ugclynto istaigos admtnistraci.jos strukthrini

Srrsioaiinat r:

I L 18. rlpintis kitq istaigos darbuotojq sauga ir s

5

[<o turimas socialines ar sveikatos

terais (glob€jais), kitais suaugusiais

pasitarimuose, istaigos

pildyti dokumentacij q;

flunkcij oms igyvendinti ;

atlikdami savo pareigas, uZtikrinti
.cralum4;

4 mokymo kursuoqe, seminaruose

nustatyta tvarka.
ym4 ar netinkam4 vykdymq atsako

reglamentuo.j a Lietr"rvos Respubiikos

lclor.nas del istatymq ir kitq teises aktq
pertvarkymul,

uose teises aktuose numatytas

igoje gaisrinds saugos reZimo, neleisti
q prevencij os priernoniq.

ir kitq teises ak numatytq teisiq ir pareigtl, reikalingq

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

lutlerclZia ugtivrno pstaigos direktorius

direktoriai,rs pravaduotoj ai r.rkiui.14. [staigos aukletojo padejejas tiesiogiai pavald
15. Aukletojo padejejo veikla vertinama teises al


