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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ“  

MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, PADĖJĖJO PAREIGYĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS 

 

1. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo programą, padėjėjo pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. Kodas 531101. 

2. Pareigybės lygis – C. Grupė-II. 

3. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjo 

pareigybės paskirtis – sanitarinė-higieninė grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, 

vaikų maitinimas, pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą.  

4. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjo 

pareigoms skiria ir atleidžia iš jų lopšelio-darželio direktorius. 

5. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjo veiklą 

koordinuoja ir prižiūri  lopšelio-darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dietistas, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.  

6.  Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjo pavaldus 

lopšelio-darželio direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Darbuotojas, einantis mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

programą, padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

7.1. turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą; 

7.2. būti išklausęs Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo programą; 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjo funkcijos:  

8.1. prižiūri, tvarko ir atsako už jam priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę; 

8.2. ruošia stalus vaikų maitinimui, atneša maistą iš virtuvės ir išdalina vaikams; 

8.3. keičia vaikų patalynę pagal sudarytą patalynės keitimo grafiką; 

8.4. rūpinasi vaikų savitvarka, padeda susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt. 

8.5. talkina grupės auklėtojui vaikų veiklos ir poilsio metu; 

8.6. padeda aprengti vaikus vedant juos į lauką ir sugrįžus į grupę; 

8.7. palydi vaikus vedant juos į lauką ir grįžtant; 

8.8. prižiūri vaikus, grupėje nesant auklėtojui; 

8.9. vykdo vaiko sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimus, nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą; 

8.10. vykdo darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus; 

8.11. taupo elektros energiją, šilumą, vandenį; 

8.12. pastebėjus inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus informuoti direktoriaus 

pavaduotoją ūkiui; 



8.13. dalyvauja lopšelio-darželio bendruomenės komandinėje, projektinėje veikloje; 

8.14. atlieka lopšelio-darželio direktoriaus teisėtus vienkartinio pobūdžio pavedimus; 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas atsako 

už: 

9.1. jam paskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę, jame esantį inventorių; 

9.2. darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų, darbuotojų etikos normų 

laikymąsi, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių vykdymą; 

9.3. taupų įstaigos materialinių ir energetinių išteklių naudojimą; 

9.4. emociškai saugios aplinkos puoselėjimą įstaigoje, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal 

nustatytą tvarką; 

9.5. už kokybišką auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

10. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas už savo 

pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Pareigybės aprašymą rengia ir tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

12. Pareigybės aprašymas pasikeitus įstatymams ar kitiems norminiams aktams ir esant būtinybei 

keičiamas lopšelio-darželio direktoriaus iniciatyva. 

13. Pareigybės aprašymas suderinamas su darbuotojų profesine sąjunga. 

 

 

___________________________________ 

  

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio darbuotojų 

profesinės sąjungos pirmininkas 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku __________________________________________         

                                                                                        (vardas, pavardė, parašas, data) 

 


