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Sudeikiai 

 

 VAIKŲ PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) vaikų priežiūros 

darbuotojas 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 specialųjį vidurinį išsilavinimą ir suteiktą profesinę 

kvalifikaciją; 

3.2. turi būti išklausęs Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus; 

3.3.  turi išmanyti Kelių eismo taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. lydi vaikus mokykliniu autobusu į mokyklą, Centrą ir namus; 

4.2. instruktuoja mokykliniu autobusu važinėjančius mokinius saugos klausimais; 

4.3. vaikus įlaipina ir išlaipina vietose, pažymėtose maršrutų grafikuose, kuriuos 

įsakymu tvirtina Centro direktorius; 

4.4. palydi į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus; 

4.5. rūpinasi, kad vaikai turėtų atšvaitus ar kitus šviesą atspindinčius elementus; 

4.6. prižiūri, kad vaikai susėstų į savo vietas, ikimokyklinio ugdymo vaikus 

susodina į jiems skirtas sėdynes; 

4.7. prižiūri, kad visi vaikai būtų prisegti saugos diržais; 

4.8. prižiūri, kad vaikai nevaikščiotų po autobusą jam važiuojant; 

4.9. ikimokyklinio amžiaus vaikus atiduoda pasitinkančiam asmeniui;   

4.10. informuoja vaikų tėvus (įtėvius, globėjus) apie jų elgesį, iškilusias problemas, 

vaikų vėlavimą į autobusą, kartu aptaria problemų sprendimo galimybes ir būdus; 



4.11. informuoja Centro direktorių apie iškilusias problemas ir pažeidimus, vaikų 

vėlavimą į mokyklinį autobusą; 

4.12. informuoja tėvus, mokyklų administraciją apie autobuso gedimus ar kitas su 

vaikų pavėžėjimu susijusias problemas; 

4.13. vykdo Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620, 

reikalavimus; 

4.14. atlieka kitus Centro direktoriaus ar jį atstovaujančio asmens pavedimus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

5. Vaikų priežiūros darbuotojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už netinkamą pareigų vykdymą arba jų nevykdymą vaikų priežiūros darbuotojas 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

________________________________________________________ 

 


