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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

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

pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Mokytojo padėjėjas tiesiogiai yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. Mokytojo padėjėjas turi turėti vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją; 

5.2. Gebėti bendrauti su vaikais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką; 

5.3. Gebėti dirbti su vaikais padedant jiems įsisavinti ugdymo turinį, atlikti mokytojo skirtas 

užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui 

skirtomis priemonėmis; 

5.4. Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, psichologu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais); 

5.5. Mokėti dirbti kompiuteriu. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Padeda vaikui (vaikų grupei): 

6.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje ir už jos 

ribų ugdomosios bei kasdieninės veiklos, renginių, išvykų, pasivaikščiojimų metu; 

6.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

6.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti: 

6.1.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

6.1.3.2. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis; 

6.1.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą. 

6.2. Bendradarbiaudamas su mokytoju, logopedu, psichologu ir kitais su mokiniu (mokinių 

grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos 

vaikams teikimo metodus ir juos taiko; 

6.3. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti vaikui (vaikų grupei) reikalingą ugdomąją 

medžiagą; 

6.4. Susirgus ar neatvykus į darbą grupės mokytojo padėjėjui, atlieka jo funkcijas, o nesant 

vaikui (ams) grupėje, atlieka kitus direktoriaus nurodymus nenumatytus šiame pareigybės aprašyme. 



  7. 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 

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.). 

           8. Mokytojo padėjėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už kokybišką savo funkcijų 

vykdymą, turimos informacijos konfidencialumą bei vaiko, vaikų grupės, kuriems teikia pagalbą, 

saugumą. 

  

_________________________________________ 

 

 

Susipažinau ir antrą egzempliorių gavau 

 

 

——————————— 

(parašas)                                                                        

 

———————————                           

(vardas, pavardė)                                                                          
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