
 

 

PATVIRTINTA 

Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ 

direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. 

įsakymu Nr. V-1 

  

PANEVĖŽIO R. KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Mokytojo padėjėjo pareigybė (kodas 531201) yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų 

grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – padėti ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems 

vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. 

4. Mokytojo padėjėjas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Mokytojo padėjėjo išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

6. Mokytojo padėjėjas turi būti pareigingas, sąžiningas, turi gebėti:  

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

6.2. dirbti su vaikais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas 

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

skirtomis mokymo priemonėmis; 

6.3. bendrauti ir bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais 

specialistais ir vaikų tėvais (globėjais); 

7. Mokytojo padėjėjas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

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

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais savivaldybės, lopšelio-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Padeda vaikui (vaikų grupei): 

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

ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu; 

8.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

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

8.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

8.3.2. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis mokymo priemonėmis; 

8.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą. 
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9. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su vaiku 

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

pagalbos vaikams teikimo metodus ir juos taiko. 

10. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti vaikui (vaikų grupei) reikalingą mokomąją 

medžiagą. 

11. Atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

12. Mokytojo padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei vaiko, vaikų 

grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą ugdymo(si) proceso metu lopšelyje-darželyje ir už jo ribų. 

13. Mokytojo padėjėjas atsakingas už emociškai saugios ugdymosi aplinkos puoselėjimą, 

pageidaujamo elgesio modeliavimą, reagavimą į smurtinį elgesį, patyčias. 

14. Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________________________________ 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

____________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 


