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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  

MOKYTOJO PADĖJĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ mokytojo padėjėjas (toliau – mokytojo padėjėjas).  

2. Pareigybės grupė -Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai. 

3. Pareigybės lygis – C. 

4. Pareigybės paskirtis- padėti mokytojui mokykloje optimizuoti SUP turinčių mokinių ugdymo ir 

ugdymosi sąlygas, vykdyti  pedagogo nurodytas ugdymo ir slaugos funkcijas. 

5. Mokytojo padėjėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį darbo užmokestį, 

sudaro rašytinę darbo sutartį darželio direktorius. 

6. Mokytojo padėjėjas tiesiogiai pavaldus darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Į mokytojo  padėjėjo pareigybę priimamas asmuo turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą ir (ar) įgytą  bet kokią profesinę kvalifikaciją. 

8. Mokytojo  padėjėju 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. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  nustatyta tvarka, turi būti pasitikrinęs 

sveikatą. 

10. Mokytojo padėjėjas privalo išmanyti vaiko sveikatos apsaugos, higienos  reikalavimus.  

11. Būti pareigingas, sąžiningas.  

12. Būti tvarkingas, mandagus ir taktiškas su kolegomis, darbuotojais, ugdytiniais bei interesantais. 

13. Mokytojo padėjėjas privalo gebėti: 

13.1. bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką; 

13.2. gebėti dirbti su vaikais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti mokytojo 

skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis 

ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; 

13.3. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais 

(globėjais). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

14. Padeda mokiniui (mokinių grupei):  

14.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų: 

ugdomosios veiklos, neformalios veiklos, renginių ir išvykų metu; 

14.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 
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14.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; 

14.4. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;  

14.5. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; 

14.6. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei 

kompensacinėmis priemonėmis; 

14.7. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą. 

15. Vaikui, turinčiam ribotas mobilumo galimybes, padeda:  

15.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš 

mokyklos; 

15.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, kitas patalpas.  

16. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu 

(mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus 

bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko. 

17. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją 

medžiagą.      

 

IV SKYRIUS 

MOKYTOJO PADĖJĖJO TEISĖS 

 

18. Mokytojo padėjėjas  turi teisę: 

18.1. teikti siūlymus darželio administracijai dėl darbo organizavimo, įrenginių naudojimo ir 

darbo saugos bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymosi; 

18.2. sužinoti iš darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus 

veiksnius; 

18.3.  nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo 

sąlygų; 

18.4.  dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti. 

 

ATSAKOMYBĖ 

 

19. Mokytojo padėjėjas privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, mandagus ir 

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

20. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus mokytojo padėjėjas atsako 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

21. Mokytojo padėjėjui draudžiama: 

21.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

21.2. naudoti darbo laiką ne tarnybos tikslais; 

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

 

 

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau ir įsipareigoju vykdyti:  

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 


