
                                                                                                  

 

PATVIRTINTA  

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2022 m. kovo 10 d. įsakymu  

Nr. V-30 (1.3.)  

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS 

 APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau – lopšelis-darželis) mokytojo  

padėjėjas yra III grupės biudžetinės įstaigos, kurios savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė (toliau 

–Savivaldybė), darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

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

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga pagalbos teikimui ribotų galimybių  

savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikams. 

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

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

išklausęs pirmos pagalbos teikimo ir privalomus higienos įgūdžių mokymus pagal Sveikatos 

apsaugos ministro reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas;  

5.2. žinoti lopšelio-darželio darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės 

saugos, pirmos pagalbos teikimo taisykles ir reikalavimus, higienos reikalavimus, kitus lokalius 

dokumentus (įsakymus, tvarkos aprašus, taisykles ir pan.); 

5.3. žinoti, kaip padėti asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, gebėti taikyti žinias praktikoje;  

5.4.  mokėti ir minimaliai gebėti naudotis kompiuterine įranga; 

5.5.  mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo 1 kategorijos reikalavimus; 

5.6. gebėti dirbti su ugdytiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti 

pedagogų skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis; 

5.7. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas;  

5.8.  bendradarbiauti su lopšelio-darželio darbuotojais, ugdytinių tėvais būtinais 

funkcijoms atlikti klausimais;  

5.9. gebėti savarankiškai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo pareigas.  

 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6 . Mokytojo padėjėjas atlieka šias funkcijas: 

6.1. padeda vaikui (vaikų grupei): 

6.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu (si), lopšelyje - darželyje  ir už 

jos ribų ugdomosios veiklos ir kitos veiklos, renginių,  išvykų metu; 

6.1.2. padėti vaikui (-ams) apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

6.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti: 

6.1.4. paaiškinti auklėtojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant; 

6.1.5. padėti atlikti kitą su ugdymu (si), savitarna, savitvarka, maitinimu (si) susijusią 

veiklą; 

6.1.6. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes, padėti judėti po lopšelį – darželį, 

pasiekti grupę, salę, kitas patalpas esant poreikiui. 

7. Bendradarbiaujant su auklėtoju, švietimo pagalbos specialistais, medicinos ir kitais 

darbuotojais,  numatyti  ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos vaikams  teikimo 

metodus ir juos taikyti. 

8. Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti vaikui (vaikų grupei) reikalingą ugdomąją 

medžiagą. 

9. Atsakyti už grupės inventorių, patikrinti ir prižiūrėti baldus, kad nebūtų sulūžę ir nekeltų 

pavojaus vaikų saugumui. 

10. Mokytojo padėjėjas, esant reikalui, gali atlikti darbą, nesusijusį su jo tiesioginėmis 

pareigomis. 

11. Kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo (si) aplinką ir gerą grupės mikroklimatą. 

12. Nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą, susirgus infekcine liga, nedelsiant nutraukia darbą, 

praneša vadovui ir kreipiasi medicininės pagalbos. 

13. Laikosi pedagogų ir kitų darbuotojų etikos normų. 

14. Profesionaliai, efektyviai, patikimai ir laiku atlieka pavestą darbą. 

15.  Saugo grupėje esantį materialinį turtą, kompiuterinės įrangos, kopijavimo technikos ir 

kitų IKT teisingą eksploatavimą. 

16. Užtikrina vaikų saugumą: 

16.1. įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

16.1.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

16.1.2. primena vaikui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, elgesio 

taisykles; 

16.1.3. apie įtariamas ar įvykusias patyčias informuoja patyrusio patyčias, smurtą vaiko 

tėvus, Vykdymo grupės narius/VGK ir Lopšelio-darželio administraciją; 

16.1.4. esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias 

suteikti institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

17. Mokytojo padėjėjas atsako už: 



17.1. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

17.2. turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą; 

17.3. lopšelio-darželio vidaus tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos 

reikalavimų vykdymą, darbuotojų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi. 

20. Mokytojo padėjėjas atsako už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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