
TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJA 
 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Auklėtojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) 

išsilavinimą;  

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos ir  laikytis Pedagogų etikos kodekso; 

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, 

gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 

1.4. gerai naudotis informacinėmis technologijomis; 

1.5. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą);  

1.6. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;  

1.7. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

1.8. turėti galiojančius privalomojo higienos įgūdžių ir privalomojo pirmosios pagalbos mokymų 

programų pažymėjimus; 

1.9. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti ir kurti savo veiksmingas 

mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį; 

1.10. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, tinkamai 

reaguoti į smurtą ir patyčias; 

1.11. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, 

su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas. 

2. Pailgintos dienos grupės auklėtojas turi žinoti ir išmanyti: 

2.1. bendravimo su mokinių tėvais metodikas ir jas taikyti dirbant su auklėjama klase; 

2.2. naudotis informacinėmis technologijomis; 

2.3. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, 

dirbti komandoje; 

2.4. pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus. 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

3. Pailgintos dienos grupės auklėtojas atlieka šias funkcijas: 

3.1. organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės 

patalpose ir lauke; 

3.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią  mokinių amžių; 

3.3. pagal galimybes sudaro sąlygas  mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 

3.4. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus)  apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  

pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupėje.     

3.5. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas; 

3.6. sudaro sąlygas mokiniams atlikti namų darbus. 


