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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 
AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 
 

1. Auklėtojo padėjėjas              Kodas ___531101____________Kvalifikuoti darbuotojai___. 
         (pareigybės pavadinimas)                                                                (nurodoma pareigybės grupė)  
 

2. Pareigybės lygis                              C_____________________________________________. 
         (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 
 

3. Pareigybės paskirtis (jei yra):__________________________________________________ 
 
Ši pareigybė reikalinga Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ (toliau – lopšelis-darželis) sanitarinei-

higieninei grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūrai, vaikų maitinimui, pagalbos auklėtojui 
organizuojant ugdomąją veiklą užtikrinimui. 
 

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra):________________________________________________ 
 
 Auklėtojo padėjėjas pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams (jam 
nesant – lopšelio-darželio direktoriui). 

 
II SKYRIUS  

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 
DARBUOTOJUI 

 
5.  Darbuotojui, einančiam šias pareigas, būtina (s): 
5.1. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija. 
5.2. Nustatyta tvarka būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos kursus, pirmosios pagalbos 

kursus, įvadinį, gaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su elektros saugos reikalavimais. 

5.3. Žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, susijusius su asmenine darbo higiena, vaiko sveikatos 

apsauga, higiena ir kultūra.  

5.4. Mokėti saugiai ir tikslingai naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios 

įrašytos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos. 
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III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1. Padeda grupės auklėtojui, organizuojant vaikų veiklą grupėje (ugdomosios veiklos metu, 

pedagogui paprašius bei parodžius ką reikia daryti, būna šalia vaikų ir padeda atlikti užduotis). 
6.2. Kartu su pedagogu aprengia ir nurengia vaikus, palydi juos į lauką pasivaikščiojimų metu 

(pedagogui paprašius – būna kartu ir lauke).  
6.3. Prižiūri tualeto-prausyklos patalpoje esančius vaikus (pedagogas tuo metu vaikų laukia 

grupėje, miegamajame arba rūbinėlėje, atsižvelgiant į vaikų amžiaus rėžiminius momentus). 
6.4. Kartu su pedagogu plauna žaislus (žaislus, kuriuos reikia plauti – parenka pedagogas). 
6.5. Lydi vaikus švenčių, ekskursijų, išvykų ar kitų renginių metu ir padeda pedagogams bei 

atsako už ugdytinių saugumą. 
6.6. Vykdo bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus vaikų maitinimo, sanitarijos ir higienos 

klausimais. 
6.7. Atlieka visus bendrosios praktikos slaugytojo nurodytus valymo darbus bei pildo jo 

parengtas reikalingas formas darbo priežiūrai. 
6.8. Išdalina maistą vaikams pagal kiekvienos dienos sudarytą valgiaraštį. 
6.9. Padeda grupės auklėtojui organizuoti vaikų veiklą grupėje. 
6.10. Vykdo bendrosios praktikos slaugytojo nurodytą valymo darbų programą. 
6.11. Savo darbo vietą palieka tik būtinais atvejais, suderinus su grupėje dirbančiu pedagogu. 
6.12. Pietauja savo darbo vietoje arba už lopšelio-darželio ribų. 
6.13. Auklėtojo padėjėjas turi būti savo darbo vietoje (nepriklausomai nuo vaikų buvimo ar 

nebuvimo grupėje). 
6.14. Nustatyta tvarka profilaktiškai pasitikrina sveikatą.  
6.15. Ligos ir atostogų laikotarpiu vaduoja kitą auklėtojo padėjėją. 
6.16. Nepalieka vienų vaikų grupėje ir juos prižiūri, kai pedagogas nurodo savo išėjimo iš grupės 

priežastį (rytinė metodinė veikla, skubus informacinis susirinkimas, atsiskaitymas už vaikų lankomumą 
ir kt.). 

6.17. Būna su vaikais jų pietų miego ar poilsio metu, kai vyksta Pedagogų tarybos posėdžiai, 
Metodinės grupės susirinkimai, seminarai, konferencijos, pasitarimai ir kt. renginiai. 

6.18. Priklausomai nuo atliekamo darbo ar valymo, dėvi darbo rūbus. 
6.19. Du kartus metuose (pavasarį ir rudenį) grupėje, rūbinėlėje, prausykloje ir miegamuosiuose 

valo langus. 

6.20. Reguliariai vėdina patalpas. 

6.21. Užtikrina lovos čiužinio, pagalvės, antklodės, rankšluosčio markiravimą (vieno vaiko ji turi 

būti vienoda), valymo inventoriaus markiravimą. 

6.22. Dirba tik paskirtą darbą ir neleidžia už save dirbti kitiems asmenims. 
6.23. Būti mandagiam, kantriam, taktiškam su kolegomis, vaikais ir kitais interesantais. 
6.24. Suteikia sau (ir kitiems) pirmąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju. 
6.25. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitais darbuotojais. 
6.26. Lopšelio-darželio direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymu atlieka kitus lopšelyje-

darželyje reikalingus darbus, neviršijant nustatyto darbo laiko. 
 

IV SKYRIUS 
ATSAKOMYBĖ 

 
7. Auklėtojo padėjėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už: 
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7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų 
norminių dokumentų, reglamentuojančių sanitarinę-higieninę patalpų, inventoriaus, priemonių 
priežiūrą, maitinimo organizavimą, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymų vykdymą; 
 7.2. įrengimų ir priemonių panaudojimą pagal paskirtį, jų saugią eksploataciją; 
 7.3. tinkamą asmens higienos reikalavimų vykdymą; 
 7.4. priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę; 
 7.5. vaikų saugumą, jei grupėje nėra auklėtojo; 
 7.6. nurodytų maisto normų išdalinimą vaikams; 

7.7. Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės 
saugos instrukcijų ir auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą. 

8. Išeidamas iš darbo auklėtojo padėjėjas privalo perduoti direktoriaus pavaduotojui ūkio 
reikalams ar kitam lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui jam priskirtas darbe 
naudoti asmenines darbo ir apsaugos priemones bei inventorių. 

___________________________ 
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