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PANEVĖŽIO R. KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (kodas 531101) yra kvalifikuotas darbuotojas, 

kurio pareigybė priskiriama C lygiui. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga teikti pagalbą ikimokyklinio arba 

priešmokyklinio ugdymo mokytojui (toliau – mokytojui) vykdyti ugdomąją veiklą, padėti jiems 

ugdytis higienos įgūdžius, rūpintis saugia ir sveika vaikams ugdymo aplinka, užtikrinti, kad 

ugdymo aplinka atitiktų galiojančias Lietuvos higienos normas. 

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus ūkvedžiui.  

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Veikloje vadovautis Panevėžio r. savivaldybės tarybos sprendimais, lopšelio-darželio  

direktoriaus įsakymais, lopšelio-darželio  nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės 

aprašymu. 

6. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. 

7. Gebėti pagarbiai bendrauti su vaikais ir jų tėvais (globėjais), bendradarbiauti su 

ikimokyklinio ugdymo mokytoju ir kitais specialistais vaiko ugdymo tikslais. 

8. Mokėti pasiruošti ir atlikti priskirtų patalpų valymo darbus, naudotis valymo 

inventoriumi ir cheminėmis valymo priemonėmis. 

9. Mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą bei žinoti veiksmų planą įvykus gaisrui, būti 

susipažinus su ekstremalių situacijų valdymo planu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

10. Padėti mokytojui pasiruošti ir vykdyti ugdomąją veiklą.  

11. Prižiūrėti vaikus ir atsakyti už jų sveikatą ir gyvybę mokytojui nesant grupėje. 

12. Vykti į ekskursijas, jų metu padėti mokytojui rūpintis vaikų saugumu. 

13. Padėti vaikams atliekant asmens higienos procedūras, maitinantis, rengiantis 

pasivaikščiojimui į kiemą ir/ar grįžus, taip pat rengiantis poilsiui ir/ar po jo, pakloti jų lovas.    

14. Padėti mokytojui vaikus išvesti į lauką, parvesti į grupę, palydėti vaikus lipant laiptais. 

15. Serviruoti vaikams stalus valgymui, atnešti maistą iš virtuvės į grupę arba svetainę ir 

išdalinti maistą vaikams tiksliai pagal nustatytas normas, surinkti ir suplauti indus. 

16. Valyti ir palaikyti saugią ir sveiką aplinką vaikų ugdymo patalpose (grupių žaidimų, 

miegamojo) bei priskirtose pagalbinėse patalpose (rūbinėje, prausykloje, tualetuose, indaujoje, 

koridoriuose). Rūpintis, kad ji atitiktų galiojančioje Lietuvos higienos normoje nurodytus 

bendruosius sveikatos saugos reikalavimus, keliamus įstaigai, vykdančiai ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

17. Tausoti  grupei priskirtus baldus, kitą inventorių, pastebėjus jį netinkamu naudoti, išnešti 

iš grupės, informuoti ūkvedį, rūpintis jo savalaikiu sutaisymu. 
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18. Valyti patalpas drėgnu būdu specialiai tam skirtu valymo inventoriumi du kartus per 

dieną, o esant būtinybei ir dažniau. 

19. Kasdien valyti dulkes nuo palangių, baldų. 

20. Kilimus valyti siurbliu kartą per savaitę arba pagal poreikį. 

21. Langus valyti du kartus per metus (iš vidaus) ir papildomai pagal poreikį, rugpjūčio 

mėnesį – iš abiejų pusių. 

22. Ypatingai švariai valyti klozetus, šveisti praustuvus. 

23. Naudoti tik žinomus valiklius ir laikytis reikalavimų jų naudojimui ir laikymui. 

24. Po naudojimo išskalauti kempines, pašluostes, šepečius. Švarius ir sausus laikyti tam 

skirtame inde. 

25. Laikyti plovimo ir dezinfekavimo priemones vaikams neprieinamoje vietoje. 

26. Vėdinti grupės patalpas. 

27. Prižiūrėti grupėje esančius augalus: persodinti, laistyti, purenti, purkšti, tręšti, valyti 

dulkes. 

28. Ženklinti valymo inventorių, indus, baldus, patalynę, pašluostes, rankšluosčius bei 

naudoti juos pagal paskirtį. 

29. Keisti skalbinius: patalynę kas 2 savaites, rankšluosčius, spec. rūbus kas savaitę, 

pašluostes pagal reikalą. 

30. Taupiai naudoti lopšelio-darželio materialinius ir energetinius išteklius. 

31. Karantino(-ų) metu laikosi visų įmanomų higienos normų, taisyklių bei rekomendacijų. 

32. Atlikti kitus grupės mokytojo ir administracijos teisėtus nurodymus.  

33. Laikytis moralinių ir etinių normų. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

34. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas atsako už: 

34.1. konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas; 

34.2. jam paskirto ploto sanitarinės higienos reikalavimus; 

34.3. emociškai saugios ugdymosi aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtinį elgesį, 

patyčias; 

34.4. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi; 

34.5. vaiko ar vaikų grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą. 

35. Už darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą 

darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________________  

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

_____________ ___________ ____________________________________ 

        (data)        (parašas)                    (vardas ir pavardė) 

 

 


