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GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  

MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL IKIMOKYKLINIO IR/AR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis) mokytojo, dirbančio pagal 

ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjo (toliau – Mokytojo padėjėjas) 

pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Mokytojo padėjėjas yra pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ūkio 

reikalams. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

4. Darbuotojas, einantis Mokytojo padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

4.1. turi turėti vidurinį ir/ar profesinį išsilavinimą; 

4.2. gebėti bendrauti su vaikais; 

4.3. turi būti susipažinęs su materialinės atsakomybės reikalavimais, patalpų priežiūros, 

valymo tvarka, valomų patalpų tipais, paskirtimi bei apimtimis, orgtechnikos, baldų ir kito 

inventoriaus priežiūros reikalavimais, patalpų interjero ir gėlių priežiūros ypatumais; 

4.4. išmanyti priemonių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, naudojamų valymo priemonių 

sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles; 

4.5. būti išklausęs nustatytus higieninių įgūdžių ir pirmosios medicininės pagalbos kursus; 

4.6. žinoti darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, sanitarinės higienos ir 

priešgaisrinės apsaugos taisykles, naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugios 

eksploatacijos instrukcijas; 

4.7. mokėti savarankiškai planuoti savo darbus, užtikrinti darbų kokybę. 

5. Mokytojo padėjėjas privalo vadovautis: 

5.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

5.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

5.4. darbo sutartimi; 

5.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

5.6. kitais lopšelio-darželio dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Mokytojo padėjėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
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6.1. palaiko grupėje pavyzdingą tvarką ir švarą: 

6.1.1. kasdien kruopščiai valo priskirtas patalpas drėgnu būdu, laikantis higienos ir saugos 

reikalavimų; 

6.1.2. valo grupės patalpas ir tualetus skirtingais valymo įrankiais (skudurais, šepečiais bei 

kibirais); 

6.1.3. prieš plaunant grindis, jas gerai iššluoja, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių 

daiktų; 

6.1.4. grindų ir sienų plovimui naudoja muilą ir specialias valymo priemones; 

6.1.5. valo dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmų ir kitų paviršių, taip pat 

nuo kambarinių gėlių ir jas laisto; 

6.1.6. valo dulkes nuo šviestuvų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo; 

6.1.7. sutvarkius patalpas, tvarkingai sustato baldus, nepalieka užgriozdintų praėjimų; 

6.1.8. valo priskirtų patalpų langus (ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus), užtikrina, 

kad jie visada būtų švarūs; 

6.1.9. prižiūri žaislus (kasdien plauna juos, esant reikalui dezinfekuoja); 

6.1.10. praustuvus, unitazus valo specialiomis priemonėmis;  

6.1.11. vėdina grupės patalpas laikantis saugos ir higienos reikalavimų; 

6.1.12. surinktas šiukšles kiekvieną dieną išmeta į specialius konteinerius; 

6.1.13. dulkių siurbliu naudojasi griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, 

kad jis techniškai tvarkingas. 

6.2. Organizuoja vaikų maitinimą grupėje: 

6.2.1. serviruoja vaikų stalus; 

6.2.2. parneša maistą iš virtuvės paga grafiką (pakabintas prie maisto išdavimo langelio); 

6.2.3. išdalina maistą, pagal nustatytas maitinimo normas; 

6.2.4. esant būtinumui, padeda mokytojui pamaitinti vaikus; 

6.2.5. kartu su mokytoju prižiūri ir ugdo vaikų valgymo higieninius įgūdžius; 

6.2.6. pagal higieninius reikalavimus plauna indus; 

6.2.7. vaikų maitinimo metu ir parnešant maistą į grupę dėvi spec. aprangą. 

6.3. Pagal reikalavimus ženklina indus, baldus, patalynę, pašluostes, rankšluosčius ir kt. 

6.4. Keičia skalbinius (rankšluosčius, patalynę, pašluostes, užuolaidas, spec. rūbus ir kt.). 

6.5. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninius ir kitus įrenginių gedimus, nedelsiant 

informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, pažymi gedimus Pagalbinio darbininko patalpų 

ir inventoriaus priežiūrai sąsiuvinyje, rūpinasi jo savalaikiu sutaisymu. 

6.6. Esant poreikiui atlieka smulkų patalpų remontą. 

6.7. Padeda mokytojui prižiūrėti vaikus: 

7.1. mokytojui nurengiant ir aprengiant vaikus po miego, einant parsivaikščioti; 

7.1.1. išvedant vaikus į lauką; 

7.1.2. padeda mokytojui organizuoti ugdomąją veiklą; 

7.1.3. kartu su mokytoju vyksta į grupės vaikų ekskursijas; 

7.1.4. mokytojui nesant grupėje prižiūri vaikus, atsako už jų sveikatą ir gyvybę;\ 

7.1.5. padeda mokytojui tvarkant grupės aikštelės teritoriją. 

8. Taupiai naudoja lopšelio-darželio materialinius ir energetinius išteklius. 

9. Dalyvauja talkose, darželio savivaldos institucijų veikloje. 

10. Atlieka kitus grupės mokytojo ir administracijos nurodytus teisėtus nurodytus darbus. 

11. Mokytojo padėjėjas, susirgęs bet kuria liga, privalo nedelsdamas nutraukti darbą (apie 

tai pranešęs administracijai) ir kreiptis medicininės pagalbos. 

12. Nutraukiant darbo santykius, mokytojo padėjėjas privalo informuoti direktoriaus 

pavaduotoją ūkio reikalams ar kitą įgaliotą asmenį, grąžinti jam patikėtas materialines vertybes. 

13. Privalo nuolat vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis lopšelyje-darželyje 

patvirtintu Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašu. Įtaręs 

ar pamatęs, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje nedelsdamas: įsikiša ir nutraukia 

bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; apie įtarimus arba konkretų smurto ar (ir) patyčių atvejį 
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praneša lopšelio-darželio direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, nesant galimybei pranešti lopšelio-

daželio direktoriui ar jo įgaliota asmeniui, tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko 

teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant 

kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.); 

14. Mokytojo padėjėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

15. Mokytojo padėjėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 

 

_________________________ 

 

 

Susipažinau ir antrą egzempliorių gavau: 

 
 

——————————— 
(parašas)                                                                        

 

———————————                           
(vardas, pavardė)                                                                          

 

______________________ 
(data)                                                                          


