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SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (toliau vadinama Aprašas) reglamentuoja
auklėtojo padėjėjo, dirbančio lopšelio-darželio grupėje, teikiančio pagalbą pedagogui.
2. Auklėtojo padėjėją priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio direktorius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.
3. Auklėtojo padėjėjas yra pavaldus lopšelio-darželio direktoriui.
4. Auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Auklėtojo padėjėjo pareigybė priskiriama III grupei, pareigybės lygis – C.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Auklėtojo padėjėjas gali dirbti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka
pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su
elektros saugos reikalavimais. Išklausęs higienos įgūdžių kursą.
7. Auklėtojo padėjėjas dirba vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, reglamentuojančiais
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, etikos normomis, lopšelio-darželio nuostatais, veiklos
dokumentais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
8. Laikosi įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, žino ir vykdo visus reikalavimus,
susijusius su vaiko sveikatos apsauga, higienos reikalavimais.
9. Padeda aprengti ir nurengti vaikus, kloja jų lovytes, padeda vaikams plautis rankas,
atnešti į grupę maistą iš virtuvės, padeda auklėtojui patiekti vaikams maistą, serviruoja stalus, plauna
indus, pagal grafiką keičia patalynę, rankšluosčius, servetėles, kartu su auklėtoju plauna žaislus ir
ugdymo priemones, prižiūri grupėse esančius augalus.
10. Lydi vaikus į išvykas, ekskursijas.
11. Lydi vaikus lipant laiptais, einant pasivaikščioti, laikosi saugumo: vienas suaugęs
eina vaikų grupės priekyje, kitas – gale.
12. Naudoja plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios įtrauktos į leidžiamų
vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.
13. Plovimo ir dezinfekavimo priemones laiko pažymėtoje taroje, specialiai tam skirtoje
(vaikams neprieinamoje) vietoje.
14. Susiženklina valymo inventorių.

15. Prižiūri patalpų temperatūros režimą, apšvietimą, vėdina patalpas kai grupėse nėra
vaikų.
16. Nuolat tikrina, peržiūri baldus, kad nekeltų pavojaus žaidžiantiems vaikams.
17. Asmeninius daiktus laiko tik personalo persirengimui skirtoje vietoje.
18. Nuolat apžiūri lauko žaidimų aikštelę, smėlio dėžę, kad nebūtų stiklo šukių, aštrių
daiktų.
19. Plauna grindis, kai nėra vaikų, prieš plaunant jas iššluoja. Po plovimo grindis sausai
iššluosto. Langus valo dienos metu stovint ant grindų arba ant stabilaus paaukštinimo.
20. Bendradarbiauja su grupės auklėtoju, padeda ugdymo procese, dalyvauja bendrose
bendruomenės narių renginiuose, talkose.
21. Neatvykus į darbą apie tai įspėja įstaigos vadovą.
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