
 

 

TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJA 
 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos 

specialius reikalavimus: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją, būti išklausęs 

privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 

programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, praėjęs medicininę 

apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su 

vaikais. 

2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas turi žinoti ir išmanyti: 

2.1. gimnazijos struktūrą, jos darbo organizavimą; 

2.2. gimnazijos vidaus tvarkos taisykles; 

2.3. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 

2.4. higienos reikalavimus; 

2.5. tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką; 

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

2.7. grupės įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles; 

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

2.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas privalo vadovautis Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983 (Žin., 1995, 

Nr.60-1501) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos 

direktoriaus įsakymais, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašu. 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas atlieka šias funkcijas: 

4.1. talkina auklėtojui priimant atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių metu, 

padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuoti globojamų vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei 

kitus užsiėmimus lauke;  

4.2. kasdien apžiūri aikštelę, ar nėra joje pavojingų vaikams daiktų (stiklo šūkių, aštrių daiktų); 

4.3. lydi vaikus lipant laiptais, einant pasivaikščioti, laikosi saugumo: vienas suaugęs eina vaikų 

grupės priekyje, kitas - gale; 

4.4. pastoviai rūpinasi priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių bei 

buitinės technikos priežiūra ir apsauga. Grindis plauna, kai nėra vaikų, prieš plaunant jas iššluoja. 

Plaudamas laiptus, kibirą su vandeniu stato ant viršutinės laiptų pakopos. Po plovimo sausai iššluosto; 

4.5. pastoviai rūpinasi vaikų patalynės švara; 

4.6. užtikrina vaikų maitinimą ir poilsį; 

4.7. rūpinasi vaikų savitvarka, padeda vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.; 

4.8. padeda atlikti kitą su savitarna, savitvarka, maitinimu(si), poilsiu susijusią veiklą; 

4.9. pasiženklina valymo inventorių. Naudoja plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, 

kurios įtrauktos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos. 

Laiko plovimo ir dezinfekavimo priemones markiruotoje taroje, vaikams neprieinamoje vietoje. 

Pastebėjęs inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus, informuoti direktoriaus pavaduotoją 

ūkio ir bendriesiems klausimams; 

4.10. pastebėjęs smurto, patyčių, vaiko nepriežiūros atvejus, informuoja auklėtoją ir direktorių; 



 

 

4.11. vykdo kitas vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, 

bei ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir kitų specialistų nurodymus globojamų vaikų priežiūros, 

ugdymo, jų buities organizavimo bei ūkio tvarkymo klausimais. 

 


