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Sudeikiai 

 

 AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras)  auklėtojo padėjėjas yra 

kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją arba iki 

1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

3.2.  būti išklausiusiam Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, Privalomojo 

pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius galiojančius dokumentus; 

3.3.  išmanyti ir laikytis Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programą, bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. padeda auklėtojui priimti į grupę atvestus vaikus; 

4.2. padeda auklėtojui nuvesti vaikus į Centro valgyklą, padengti stalą ir pamaitinti 

vaikus; 

4.3. vaikams pavalgius nurenka indus; 

4.4. padeda vaikams nusiplauti rankas prieš valgį, apsilankius tualete, grįžus iš lauko 

ar kitais atvejais; 

4.5. reikalui esant, perrengia nešvarius drabužius; 

4.6. auklėtojui vedantis vaikus į lauką, padeda jiems apsirengti; padeda auklėtojui 

vykdyti veiklas lauke, prižiūrėti jiems žaidžiant; 

4.7. grįžus iš lauko padeda vaikams nusirengti; 

4.8. patikrina, ar žaidimo vietose nėra duženų, aštrių briaunų ar kitų pavojingų daiktų; 

4.9. padeda auklėtojui vestis vaikus į Centro sporto salę; teikia pagalbą ir prižiūri 

vaikus, vykdant užsiėmimus sporto salėje; 

4.10. vedantis vaikus į lauką žiemą, patikrina ar nuvalyti takeliai, ar neslidu. Esant 

slidžiai takelių dangai, kreipiasi į Centro kiemsargį arba praneša apie tai grupės auklėtojui; 



4.11. rūpinasi, kad kasdien būtų padėta muilo ir tualetinio popieriaus tam skirtose 

vietose; 

4.12. vėdina grupės patalpas, nuolat seka grupės temperatūrą; 

4.13. keičia patalynę ir kitus skalbinius nustatytais terminais arba esant reikalui. Apie 

tai žymi tam skirtame žurnale; 

4.14. kloti vaikų lovutes pietų miegui, po miego jas sutvarko; 

4.15. padeda vaikams nusirengti ruošiantis miegui, po jo apsirengti; 

4.16. palydi vaikus į tualetą ir atgal į grupę. Pasinaudojus palieka tvarkingas vietas ar 

naktinius puodus; 

4.17. prižiūri ir plauna grupės patalpas, kai ten nėra vaikų; 

4.18. valo ir prižiūri grupės langus. Pastebėjus netvarkingus langus, praneša Centro 

ūkvedžiui; 

4.19. nuolat prižiūri grupės baldų švarą ir tvarką; 

4.20. seka ir laikosi Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą, bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų; 

4.21. atlieka kitas, įstatymams neprieštaraujančias Centro direktoriaus nurodytas 

funkcijas. 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

5. Auklėtojo padėjėjas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Auklėtojo padėjėjas atsako už šio pareigybės aprašymo  III skyriaus nuostatų 

vykdymą Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

_____________________________________________________________ 

 


