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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

IKIMOKYKLINIO  /  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (toliau – IU / PU 

mokytojo padėjėjas), kodas 531101, yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

3. Pareigybės paskirtis – dirbti su Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – 

darželis) vaikų grupe ir bendradarbiaujant su mokytoju ir kitais specialistais užtikrinti jam priskirtų 

patalpų darželyje sanitarinę-higieninę būklę. 

4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkiui.  
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  IU / PU MOKYTOJO PADĖJĖJUI 

 

5. IU / PU mokytojo padėjėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. būti nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai 

bendrauti su vaikais. 

5.2. dirbti pagal patvirtintą darbo grafiką. 

5.3. teikti pagalbą pedagogui, ugdančiam vaikus. 

5.4. privalo išmanyti:  

5.4.1. darželio struktūrą, darbo organizavimą;  

5.4.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;  

5.4.3. higienos reikalavimus;  

5.4.4. tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką;  

5.4.5. reikalavimus lovos ir kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus;  

5.4.6. darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles;  

5.4.7. baldų priežiūros reikalavimus, grupės interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;  

5.4.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

5.5. privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, darželio nuostatais, 

darželio direktoriaus įsakymais, darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis, patvirtintomis higienos normomis ir reikalavimais, bei šiuo pareigybės aprašymu. 

5.6. nustatyta tvarka tikrintis sveikatą, išklausyti privalomus kursus, turėti tai 

patvirtinančius pažymėjimus, laikytis asmeninės darbo higienos. Laikyti asmens daiktus tik 

personalo persirengimui skirtoje vietoje.  

 

III SKYRIUS  

IU / PU MOKYTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS 

 

6. IU / PU mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Vykdo visus reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga, rūpinasi paskirtų 

patalpų švara, tvarka, užtikrina jų sanitarinę-higieninę būklę, valo ir vėdina patalpas. 
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6.2. Naudoja plovimo, valymo, dezinfekavimo priemones, kurios įtrauktos į leidžiamų 

vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. 

6.3. Nustatyta tvarka ženklina valymo inventorių, indus. Plovimo ir dezinfekavimo 

priemones laiko markiruotoje taroje, saugioje, vaikams neprieinamoje vietoje.  

6.4. Pastoviai rūpinasi turimų darbo priemonių bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga. 

6.5. Kartu su mokytoju tvarko savo aikštelės teritoriją, plauna žaislus, dalyvauja darželio 

bendrose talkose aplinkai sutvarkyti. 

6.6. Plauna grindis, kai nėra vaikų. Plaunant laiptus, kibirą su vandeniu statyti ant 

viršutinės laiptų pakopos. Po plovimo grindis sausai iššluostyti.  

6.7. Langus valo du kartus metuose, dienos metu, stovint ant grindų arba ant stabilių 

kopėčių. 

6.8. Talkina mokytojui priimant atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių 

metu. 

6.9. Padeda aprengti ir nurengti vaikus, kloti jų lovas, padeda vaikams plautis rankas prieš 

valgį, ruošiantis miegoti. 

6.10.  Nustatytu laiku iš virtuvės atneša vaikams maistą, pateikia jį, plauna indus, keičia 

patalynę, rankšluosčius (pagal sudarytą grafiką). 

6.11. Padeda mokytojui organizuoti vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus 

lauke. 

6.12. Kartu su mokytoju, lydi vaikus į išvykas, ekskursijas, pasivaikščiojimus už darželio 

teritorijos. 

6.13. Mokytojų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu būna su vaikais. 

6.14. Stebi vaikų aplinkos saugumą grupėje ir kieme, pastebėjus vaikams pavojingų daiktų, 

juos pašalina, pastebėjus inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus, informuoja apie tai 

mokytoją, direktoriaus pavaduotoją ūkiui. 

6.15. Pastebėjus smurto, patyčių, vaiko nepriežiūros atvejus, privalo informuoti mokytoją ir 

darželio direktorių. 

6.16. Kilus gaisrui padeda evakuoti vaikus, vykdo darbo saugos, elektrosaugos, 

priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus, laikosi asmens ir darbo higienos. 

6.17.  Neatvykus į darbą apie tai informuoja darželio direktorių. 

6.18. Vykdo kitus direktoriaus pavedimus ir užduotis, nenumatytus šiame pareigybės 

aprašyme bei mokytojų ir kitų specialistų nurodymus vaikų priežiūros, ugdymo, jų buities 

organizavimo bei ūkio tvarkymo klausimais. 

7. IU / PU mokytojo padėjėjas puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į smurtą ir 

patyčias darželyje. 

 

 

_______________________________________ 


