PATVIRTINTA
Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus 2017 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. V1- 08C

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Auklėtojo pareigybės aprašymas (toliau vadinama Aprašas) reglamentuoja auklėtojo,
įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinę veiklą.
2. Auklėtojas – asmuo, ugdantis vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių metų pagal
ikimokyklinio ugdymo programą.
3. Auklėtojas yra tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui.
4. Auklėtojo darbo užmokestis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Auklėtoją priima į darbą ir iš jo atleidžia įstaigos vadovas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
6. Auklėtojo pareigybė priskiriama III grupei, pareigybės lygis – B.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
7. Atitinkamas ikimokyklinio ugdymo programas gali vykdyti asmenys, įgiję
išsilavinimą/ specialybę ar baigę studijų programą, nurodytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“ 1 ir 2 Aprašo prieduose.
8. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu
Nr. 1688, reikalavimus.
9. Auklėtojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, privalo būti išklausęs
specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios
pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481
„Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų
programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės
apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas
netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų
programas).
10. Auklėtojas privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų
kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio
raštingumo programoms patvirtinimo“.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si)
poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus.
12. Planuoja grupės ugdomąją veiklą.
13. Kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones.
14. Prireikus rengia individualizuotas vaikų ugdymo(si) programas.
15. Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų pasiekimus ir informuoja tėvus (globėjus).
16. Teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius
specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
17. Bendradarbiauja su šeima kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais
pedagogais ir kt.).
18. Atsako už vaikui teikiamą pagalbą, pastebėjus, jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą,
seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą apie tai informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybai.
19. Atsako už vaiko sveikatos sutrikdymą darbo metu.
20. Atsako už saugią emocinę ir psichologinę aplinką.
21. Dalyvauja lopšelio-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos veiklos
įsivertinime, projektuose, renginiuose ir kitose veiklose.
22. Auklėtojas privalo gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti
atsakomybe, turėti demokratiškų, komunikacinių, organizacinių gebėjimų.
23. Laikosi konfidencialumo principo, neviešina informacijos, susijusios su asmens
duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

__________________________

