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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

LOPŠELIO-DARŽELIO AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio “Saulutė“ lopšelio-darželio auklėtojos 

padėjėja (toliau auklėtojos padėjėja). 

2. Pareigybės grupė - Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai. 

3. Pareigybės lygis C. 

4. Profesijos kodas  - 531101. 

5. Auklėtojos padėjėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jos mėnesinį darbo 

užmokestį, sudaro rašytinę darbo sutartį darželio direktorius. 

6. Auklėtojos padėjėja tiesiogiai pavaldi darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

7. Į auklėtojos padėjėjas priimamas asmuo turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą bei 

turėti įgijus bent kokią profesinę kvalifikaciją. 

8. Auklėtojos  padėjėja priimamas dirbti asmuo, išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus, gavęs 

sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir sugebantis tinkamai bendrauti su vaikais bei teigiamai 

veikti vaiko asmenybės vystymąsi. 

9. Turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  nustatyta tvarka, pasitikrinęs 

sveikatą. 

10. Auklėtojos padėjėja privalo išmanyti vaiko sveikatos apsaugos, higienos  reikalavimus.  

11. Būti pareiginga, sąžininga.  

12. Būti tvarkinga, mandagi ir taktiška su kolegomis, darbuotojais, ugdytiniais bei interesantais. 

13. Auklėtojos padėjėja privalo žinoti:  

13.1. tvarkomų kambarių, patalpų priežiūros bei valymo tvarką; 

13.2. reikalavimus patalynei ir kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus;  

13.3. įstaigoje esančių įrengimų, inventoriaus paskirtį jų priežiūros ir naudojimo taisykles;  

13.4. baldų priežiūros reikalavimus, kambarių interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;  

14. Auklėtojos padėjėja savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais 

įstatymais, darželio direktoriaus įsakymais, darželio nuostatais ir vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbų saugos, priešgaisrinėmis instrukcijomis  ir higienos normų  reikalavimais ir 

šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS PAREIGOS 
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15. Dirbti tik paskirtą darbą ir neleisti dirbti už save pašaliniams asmenims.  

16. Dirbti apsivilkus tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius.  

17. Padėti auklėtojai priimti atvestus vaikus į lopšelį-darželį.  

18. Atnešti į grupę maistą iš virtuvės ir patiekti vaikams kiekvienam dienos maitinimo laikui. 

19. Jei vaikai maitinami valgykloje, padėti auklėtojai juos nuvesti. 

20. Padėti vaikams plautis rankas prieš valgį, apsilankius tualete ir kiekvienu kitu būtinu atveju.  

21. Vaikams pavalgius, nurinkti indus ir nuvalyti stalus.  

22. Visus švarius indus ir įrankius sudėti ant lentynų ir saugoti uždarose spintose. 

23. Indų, stalo įrankių, puodų plovimo šepečius, plaušines išplauti karštame tekančiame vandenyje 

specialiais plovikliais, dezinfekuoti ir išdžiovinti.  

24. Laikytis naudojamų plovimo ir dezinfekcijos medžiagų paruošimo ir eksploatavimo taisyklių.  

25. Kasdien tikrinti ir jei reikia padėti muilą ir popierių tualetui skirtuose patalpose.  

26. Vėdinti grupėse patalpas. Nuolat sekti patalpų temperatūrą, apšvietimą.   

27. Keisti lovyčių ir kitus skalbinius nustatytais terminais arba esant reikalui.  

28. Kloti vaikams lovytes ir palaikyti aplinką, atitinkamą vidurdienio miegui.  

29. Plauti grupės patalpų grindis, valyti dulkes nuo baldų, valyti langus. 

30. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti 

ūkvedį. 

31. Prižiūrėti baldus, kad nebūtų išlindusių vinių, atplaišų, valyti dulkes ir kitus nešvarumus. 

32. Neduoti vaikams žaisti stiklinių žaislų ar tuščių indų. 

33. Laikyti plovimo, dezinfekavimo priemones tik pažymėtoje tam skirtoje taroje bei vietoje, kad 

nerastų ir neprisiliestų vaikai. 

34. Padėti auklėtojai vesti vaikus žaisti į lauko aikštelę. Smėlio dėžę, atidžiai patikrinti, kad nebūtų 

stiklo duženų, aštrių briaunų, nutrūkusių elektros laidų, sausmedžių ir kitų pavojingų daiktų. 

35. Vedant vaikus į lauką šaltu metų laiku, padėti jiems apsirengti. 

 

IV SKYRIUS 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS TEISĖS 

 

36. Reikalauti, kad darbo metu būtų aprūpintos darbo drabužiais ir tvarkingais darbo įrankiais, 

atitinkančiais saugos darbe reikalavimus. 

37. Teikti siūlymus darželio administracijai dėl darbo organizavimo, įrenginių naudojimo ir darbo 

saugos bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymosi. 

 

V SKYRIUS 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS ATSAKOMYBĖ 

 

38. Auklėtojos padėjėja privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti tvarkinga, mandagi ir 

taktiška su kolegomis, vaikais, darbuotojais, tėvais ir interesantais.  
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39. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus lopšelio-darželio auklėtojos 

padėjėja atsako Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

40. Auklėtojos padėjėjai draudžiama: 

40.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

40.2. naudoti darbo laiką ne darbo tikslais; 

40.3. darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas. 

 

Susipažinau vieną egzempliorių gavau ir įsipareigoju vykdyti: 
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