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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  

LOPŠELIO-DARŽELIO AULKĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

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

2. Pareigybės grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti. 

3. Pareigybės lygis B. 

4. Lopšelio-darželio auklėtoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį darbo 

užmokestį, sudaro rašytines darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis mokyklos 

direktorius. 

5. Lopšelio-darželio auklėtojas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Šilalės r. savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, 

savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymais, Mokyklos nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Lopšelio-darželio auklėtojas pavaldus ir atskaitingas Mokyklos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

7. Lopšelio-darželio auklėtojo kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) numatytus reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO AULKĖTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Užtikrinti savo darbo kokybę; 

9. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį ir poilsio procesą; 

10. Planuoti grupės ugdomąją veiklą; 

11. Kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; 

12. Ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(-si) procese; 

13. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas; 

14. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

15. Pastebėjus smurto apraiškas pranešti direktoriui ir vaikų teisių apsaugos tarnybai; 

16. Lauke stebėti, kad aikštelėse nebūtų vaikams pavojingų daiktų, stiklo duženų, atsikišusių 

briaunų, sausmedžių ir pan.; 

17. Pasivaikščiojimo metu nuolat stebėti ir skaičiuoti vaikus. Pasigedus vaiko, skubiai informuoti 

administraciją, tėvus, policiją; 

18. Išvykstant su vaikais į išvykas, ekskursijas pranešti direktoriui (jei direktorius išvykęs, pranešti 

laikinai pavaduojančiam direktorių), iš anksto pateikti vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą;  

19. Stebėti, kad pasivaikščiojimo metu vaikai neprivalgytų nuodingų grybų, uogų, žolių ir kt.; 
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20. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikti pirmąją pagalbą, informuoti administraciją, palydėti 

nukentėjusįjį į gydymo įstaigą; 

21. Kartu su auklėtojos padėjėja plauti žaislus, prižiūrėti augalus, gėles, tvarkyti savo grupės 

aikštelės teritoriją; 

22. Kontroliuoti vaikų maitinimą: porcijų dydį, estetinį stalo vaizdą; 

23. Neįleisti į grupę pašalinių asmenų; 

24. Neišleisti vaikų vienų į namus; 

25. Ugdyti tvirtas vaiko dorovės, pilietinės, tautinės bei patriotines nuostatas, laiduoti asmenybės 

galių plėtojimą; 

26. Sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus, 

inicijuoti individualių programų, projektų rengimą; 

27. Teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaikant ugdymo turinį, metodus ir priemones; 

28. Formuoti vaiko sveikos ir saugios gyvensenos, ekologinės elgsenos įgūdžius; 

29. Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentaciją; 

30. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito, kelti kvalifikaciją ir 

nustatyta tvarka atestuotis; 

31. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 

32. Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą, išklausyti higienos ir pirmos pagalbos kursus; 

33. Negalėdama atvykti į darbą, apie tai privalo įspėti įstaigos vadovą; 

34. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir 

įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; 

35. Bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meno pedagogu, 

specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.) Vaikų ugdymo klausimais; 

36. Sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar 

iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 

37. Informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

38. Priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, 

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 

39. Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programos rengime, vidaus audito vykdyme ir kt.; 

40. Pildyti vaikų lankomumo dokumentus ir laiku pateikti buhalterijai, atsakyti už jų teisingumą; 

41. Laikytis direktoriaus patvirtinto grupės dienos rėžimo; 

42. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO AULKĖTOJO TEISĖS 

 

43. Pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 

44. Rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo programas; 

45. Gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų,  psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos; 

46. Teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo; 

47. Dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

48. Vertinti mokyklos vadovų, kolegų, įvertinti savo vadybinę bei pedagoginę kompetenciją; 

49. Teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

50. Turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 
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V SKYRIUS 

  LOPŠELIO-DARŽELIO AULKĖTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

51. Lopšelio-darželio auklėtojas privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, 

mandagus ir taktiškas su kolegomis, vaikais, darbuotojais, tėvais ir interesantais.  

52. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus lopšelio-darželio auklėtojas 

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

53. Lopšelio-darželio auklėtojui draudžiama: 

53.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

53.2. naudoti darbo laiką ne darbo tikslais; 

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

 

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau ir įsipareigoju vykdyti:  

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 (vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 (vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 (vardas ir pavardė, parašas) 


