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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja 

auklėtojo padėjėjo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Auklėtojo padėjėjas yra priskiriamas darbininkų grupei. 

3. Pareigybės lygis: auklėtojo padėjėjas priskiriamas D lygio pareigybei. 

4. Pareigybės paskirtis: palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą grupių patalpose, talkinti 

grupės auklėtojui vaikų veiklos ir poilsio metu. 

5. Auklėtojo padėjėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais 

biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimais, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.  

                       6. Auklėtojo padėjėjo kvalifikacijai reikalingas vidurinis ar profesinės kvalifikacijos 

išsilavinimo reikalavimai. 

 7. Auklėtojo padėjėją priima į darbą ir atleidžia, skiria darbo užmokestį lopšelio-

darželio direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

                                                                 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Prižiūri, tvarko ir atsako už jam priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę. 

10. Keičia vaikų patalynę pagal sudarytą patalynės keitimo grafiką. 

11. Reguliariai vėdina grupės, miegamojo, tualetų, prausyklų, rūbinių  patalpas. 

12. Ruošia stalus vaikų maitinimui, atneša maistą iš virtuvės ir išdalina vaikams. 

13. Talkina grupės auklėtojui vaikų veiklos ir poilsio metu. 

14. Palydi vaikus į veiklą salėje ir vedant juos į lauką. 

15. Padeda aprengti vaikus vedant juos į lauką ir sugrįžus į grupę. 

16. Padeda auklėtojui organizuoti veiklą vaikų pasivaikščiojimų, žaidimų bei kitų 

užsiėmimų lauke metu. 

17. Padeda auklėtojui atlikti su savitarna, savitvarka, maitinimusi, poilsiu susijusią 

veiklą. 

18. Prižiūri vaikus, grupėje nesant auklėtojui. 

19. Vykdo RVASVT programas, kasdien atsižymi darbuotojų higienos ir sveikatos 

žurnale dėl savo sveikatos būklės. 

21. Informuoja ūkio dalies vedėją ar kitus administracijos darbuotojus pastebėjus 

inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus. 

 

III.  ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

              22. Auklėtojo padėjėjas yra pavaldus direktoriui ir atskaitingas ūkio dalies vedėjui už 

savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme, Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose nustatyta tvarka.  



          23. Auklėtojo padėjėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

          23.1. už darbo tvarkos taisyklių vykdymą; 

23.2. už darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų vykdymą; 

23.3. už vaikų gyvybę ir sveikatą; 

 24. Auklėtojo padėjėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 
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