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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Auklėtojo padėjėjas – kvalifikuotas darbuotojas dirbantis Šiaulių lopšelyje-darželyje 

„Pupų pėdas“ (toliau – lopšelis-darželis) pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės lygis – C.  Pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 
 

3. Lopšelio-darželio darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją.  

3.2. privalo išmanyti:  

3.2.1. vaikų lopšelio-darželio struktūrą, darbo organizavimą;  

3.2.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;  

3.2.3. higienos reikalavimus;  

3.2.4. tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką;  

3.2.5. reikalavimus lovos ir kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus;  

3.2.6. lopšelio-darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi 

taisykles;  

3.2.7. baldų priežiūros reikalavimus, grupės interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;  

3.2.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.  

3.3. vadovautis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, lopšelio-darželio nuostatais, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, 

įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo 

aprašu; 

4. Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą, išklausyti privalomus kursus: pirmos pagalbos, 

higienos įgūdžių ir turėti tai patvirtinančius pažymėjimus, laikytis asmeninės darbo higienos. 

Laikyti asmens daiktus tik personalo persirengimui skirtoje vietoje. 
 

III SKYRIUS 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

5.1. padėti auklėtojui: 

5.1.1. priimant atvestus vaikus;  

5.1.2. ugdomosios veiklos metu;  

5.1.3. įvairių renginių metu;  

5.1.4. organizuojant globojamų vaikų pasivaikščiojimą (padėti aprengti ir nurengti 

vaikus, lydėti vaikus lipant laiptais, einant pasivaikščioti, laikytis saugumo: vienas suaugęs eina 

vaikų grupės priekyje, kitas-gale); 

5.1.5. organizuojant žaidimus bei kitas veiklas lauke;  



5.1.6. lydint vaikus į išvykas ir ekskursijas.  

5.2. rūpintis vaikų savitvarka, padėti vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.; 

5.3. apžiūrėti aikštelę, ar nėra joje pavojingų vaikams daiktų (stiklo šūkių, aštrių daiktų) 

pasivaikščiojimų metu, plaunant rankas prieš valgį; 

5.4. pastoviai rūpintis priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių 

bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga. Grindis plauti, kai nėra vaikų, prieš plaunant jas 

iššluoti. Plaunant laiptus, kibirą su vandeniu statyti ant viršutinės laiptų pakopos. Po plovimo 

sausai iššluostyti; 

5.5. pastoviai rūpintis ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų patalynės švara;  

5.6. užtikrinti vaikų maitinimą (serviruoti stalus, nustatytu kiekvienos dienos maitinimo 

laiku atnešti į grupę maistą iš virtuvės ir sudėti į lėkštes porcijomis bei pateikti vaikams, plauti 

indus) ir poilsį (kloti jų lovytes);  

5.7. padėti atlikti kitą su savitarna, savitvarka, maitinimu (si), poilsiu susijusią veiklą; 

5.8. pasiženklinti valymo inventorių. Naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo 

priemone, kurios įtrauktos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos 

ministerijos. Laikyti plovimo ir dezinfekavimo priemones žymėtoje taroje, vaikams neprieinamoje 

vietoje. Pastebėjus inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus, informuoti ūkvedį ar tos 

srities ūkinį personalą; 

5.9. vykdyti kitas teisėtas vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas šiame 

pareigybės aprašyme bei auklėtojų ir kitų specialistų nurodymus globojamų vaikų priežiūros, 

ugdymo, jų buities organizavimo bei ūkio tvarkymo klausimais; 

5.10. užtikrinti psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką. 
 

IV SKYRIUS 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO TEISĖS 

 

6. Auklėtojo padėjėjas turi teisę: 

6.1.  teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

6.2. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

6.3. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje; 

6.4. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas socialines garantijas įstatymais numatyta tvarka; 

6.5. dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, bendruose įstaigos renginiuose, 

projektuose ir kitose veiklose, teikti siūlymus darbų kokybei gerinti; 

6.6. turėti darbų saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 
 

V SKYRIUS 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO ATSAKOMYBĖ 
 

7. Auklėtojo padėjėjas atsako:  

7.1. prižiūrimų vaikų gyvybes ir sveikatos apsaugą visą jo buvimo laiką darželyje; 

7.2. įstaigos vidaus darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų saugos, 

priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų vykdymą;  

7.3. tinkamą darbo laiko naudojimą;  

7.4. priskirtų patalpų (grupės, virtuvėlės, prausyklos, tualeto, rūbinėlės, laiptinės) valymą, 

grupės ir valgyklos inventoriaus saugumą;  

7.5. grupės žaislų priežiūrą, baldų, indų ir kito inventoriaus priežiūrą (valymą, plovimą, 

dezinfekavimą);  

7.6. darbo atlikimą nepažeidžiant higienos reikalavimų;  

7.7. saugų karšto maisto nešimą (nešti tik uždaruose induose su rankenomis ir nepilnai 

užpildytuose); 



7.8. pastebėjus smurto, patyčių, vaiko nepriežiūros atvejus, privalo informuoti auklėtoją 

ir įstaigos direktorių.  
 

VI SKYRIUS 

BAIGIMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Auklėtojo padėjėjas už savo darbą tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui. 

Vykdo visuomenės sveikatos specialisto nurodymus ir vaiko sveikatos apsaugos, higienos 

reikalavimus. 

9. Už funkcijų nevykdymą Auklėtojo padėjėjas atsako lopšelio-darželio vidaus darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka. 
 

_______________________ 
 

Susipažinau:  

Auklėtojo padėjėja  

Vilma Baltaduonienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 
 

Auklėtojo padėjėja  

Beruta Juodviršienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 
 

Auklėtojo padėjėja  

Evelina Jurgelienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 
 

Auklėtojo padėjėja  

Jolita Každailienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 
 

Auklėtojo padėjėja  

Židra Norkevičienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 

 

Auklėtojo padėjėja  

Marytė Petrauskienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 

 

 

 

 

Auklėtojo padėjėja  

Vida Pleskūnienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 

 

Auklėtojo padėjėja  

Irenas Tuzinienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 

 

Auklėtojo padėjėja  

Janina Ussisoo 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 

 

Auklėtojo padėjėja  

Zita Žvigaitienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-04-24 

 

Auklėtojo padėjėja  

Ana Ciparienė 

_____________________ 
                      (parašas)            

2017-  

 

 


