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Šiaulių lopšelio-darţelio ,,Pupų pėdas“  
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas. 

2. Pareigybės lygis – C. Pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei, kodas  – 

531101. 

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga sanitarinei – higieninei grupės patalpų, 

priemonių ir inventoriaus prieţiūrai, vaikų maitinimui, pagalbai mokytojui organizuojant ugdomąją 

veiklą. 

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus ugdymo aprūpinimo padalinio vadovui, 

atskaitingas – lopšelio-darţelio direktoriui. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne ţemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

5.2. būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą; 

5.3. būti išklausęs pirmosios pagalbos ir higienos mokymus ir turėti galiojančius 

paţymėjimus; 

5.4. ţinoti Higienos normų, sanitarijos reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

5.5. gebėti bendrauti su vaikais, bendradarbiauti su pedagogais ir vaikų tėvais (globėjais); 

5.6. būti susipaţinęs su darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos, priešgaisrinės saugos 

reikalavimais ir juos vykdyti. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. vykdo sanitarinę – higieninę grupės patalpų, jose esančių priemonių ir inventoriaus 

prieţiūrą: 

6.2. organizuoja vaikų maitinimą: serviruoja stalus, pagal maitinimo grafiką atneša iš 

virtuvės maistą ir dalina vaikams patiekalus, padeda vaikams pavalgyti, plauna indus; 

6.3. stalus valo po kiekvieno maitinimo, uţterštus stalus valo nedelsiant; 

6.4. kasdien valo dulkes nuo ţaislų, baldų, inventoriaus, kartą per savaitę kartu su grupės 

mokytoju ir ugdytiniais plauna visus ţaislus; 

6.5. grupės patalpas plauna du kartus per dieną, prireikus ir daţniau, kai patalpose nėra 

vaikų; 

6.6. tualeto-prausyklos grindis plauna kasdien, naktipuodţius plauna po kiekvieno vaikų 

sodinimo, unitazų sėdynes plauna kasdien šiltu vandeniu su muilu; 

6.7. sienas, duris plauna pagal būtinybę; 

6.8. vėdina patalpas, kai patalpose nėra vaikų; 

6.9. kloja lovytes, keičia lovos skalbinius ir rankšluosčius;  

6.10. kilimus valo kasdien dulkių siurbliu, vieną kartą per 3 mėnesius ar daţniau  išplauna 

plaunamu siurbliu; 
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6.11. langus valo du kartus per metus; 

6.12. esant karantinui ar ligos protrūkiui dezinfekuoja inventorių, indus, patalpas; 

6.13. talkina mokytojui ugdomųjų veiklų metu;  

6.14. kartu su pedagogu dalyvauja vaikų pasivaikščiojimuose, išvykose, ekskursijose; 

6.15. padeda aprengti ir nurengti vaikus prieš ir po pietų miego, einant į lauką; 

6.16. padeda vaikams apsitarnauti, pasirūpinti asmens higiena, reikalui esant keičia 

sauskelnes; 

6.17. priţiūri vaikus pietų miego metu (mokytojui esant susirinkime); 

6.18. informuoja raštu apie inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų ir kt. gedimus 

„Darbų pavedimų (nurodymų) ir darbų atlikimo“ ţurnale; 

6.19. ţenklina valymo inventorių, vaikams skirtas priemones; 

6.20. uţtikrina psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

7.1. uţ norminių dokumentų, reglamentuojančių sanitarinę-higieninę patalpų, inventoriaus, 

priemonių prieţiūrą, maitinimo organizavimą, asmens higienos reikalavimų vykdymą; 

7.2. uţ grupėje esančių įrengimų, inventoriaus ir priemonių naudojimą pagal paskirtį, jų 

saugią eksploataciją; 

7.3. uţ vaikų saugumą, sveikatą, jei grupėje nėra mokytojo; 

7.4. uţ emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darţelyje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal lopšelyje-darţelyje nustatytą tvarką; 

7.5. uţ tinkamą inventoriaus naudojimą ir prieţiūrą. 

_________________________ 

 

 

Susipaţinau, sutinku, vykdysiu: 

Ana Ciparienė                                                                    . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Vilma Baltaduonienė                                                             . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Zita Ţvigaitienė                                                                 . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Vida Pleskūnienė                                                               . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Jolita Kaţdailienė                                                              . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Beruta Juodviršienė                                                               . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Roberta Kosmočienė                                                             . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Jolanta Vestertaitė                                                                 . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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Evelina Jurgelienė                                                               . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Ţidra Norkevičienė                                                             . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

Nijolė Trioškienė                                                                . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

                                                                                            . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

                                                                                            . 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

                                                                                            . 

                        (vardas, pavardė, parašas, data) 

 


