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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS “ 

AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. AUKLĖTOJAS 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio auklėtojas (toliau – auklėtojas) yra ikimokyklinės ugdymo 

įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Auklėtojas už savo darbą tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI AUKLĖTOJUI 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus:  

4.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir 

būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo kvalifikaciją; 

4.2. turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office programomis, 

internetiniais įrankiais, interaktyvia lenta); 

4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą;  

4.4. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

4.4. prieš pradedant dirbti, privalo būti išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus, 

pirmosios pagalbos kursus, gavęs sveikatos žinių pažymėjimą. 

 

III. AUKLĖTOJO DARBO FUNKCIJOS 

 

5. Auklėtojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, savarankiškai pasirinkdamas metodus, būdus, 

priemones, laiduojančias pozityvius ugdymo rezultatus pagal įstaigos patvirtintą ikimokyklinio 

ugdymo programą: 

5.1.1. planuoja grupės ugdomąją veiklą, sistemingai jai ruošiasi; 

5.1.2. kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones; 

5.1.3. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja 

tėvus (globėjus); 

5.2 užtikrina vaikų gyvybės ir sveikatos priežiūrą, atsako už vaikų saugumą ugdymo proceso 

metu įstaigoje ir už jos ribų; 

5.3. įvykus nelaimingam atsitikimui suteikia pirmąją būtiną pagalbą, informuoja 

administraciją, įvertinus būklę iškviečia greitąją medicinos pagalbą, praneša tėvams; 

5.4. sunegalavus vaikui praneša administracijai, informuoja tėvus apie vaiko būklę; 

5.5. į grupę priima tik visiškai sveikus ir švarius vaikus, kiekvieną rytą priimdamas vaikus 

pasidomi vaikų sveikata ir švara; 

5.6. organizuoja vaikų ugdomąją veiklą lauke pagal higienos normos reikalavimus; 

5.7. informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ir sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

5.8. nepalieka vaikų be priežiūros, nepalieka darbo vietos nesulaukus jį keisiančio 

pedagogo; 

5.9. laikosi grupės dienos ritmo, netrumpina ir neilgina veiklos ir poilsio laiko. 

6. Laiku ir tvarkingai pildo dokumentaciją: 
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6.1. grupės dienyną; 

6.2. ugdytinių lankomumo žiniaraštį; 

6.3. metinius grupės veiklos planus; 

6.4. savaitinius grupės veiklos planus; 

6.5. savaitės temą informaciniame stende. 

7. Dalyvauja muzikos užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedantiems pedagogams. 

8. Dalyvauja pedagogų tarybos posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose, bendruose 

įstaigos renginiuose, projektuose, įstaigos veiklos įsivertinimo ir kitų darbo grupių veiklose. 

9. Konsultuoja studentus, atliekančius praktiką įstaigoje. 

10. Būna mentoriumi naujai priimtam ir paskirtam pedagogui. 

11.Bendradarbiauja su lopšelio-darželio specialistais (logopedu, meninio ugdymo pedagogu, 

kūno kultūros užsiėmimus vedančiu pedagogu, visuomenės sveikatos specialistu ir administracijos 

atstovais). 

 

__________________________ 
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