
                     PATVIRTINTA 

        Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos  

        gimnazijos direktoriaus 2016-01-04  

        įsakymu Nr. V-1 
 

                                              

 

ZARASŲ R. DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJOS UGDYMO SKYRIAUS 

„SARTUKAS“ 

IKIMOKYKLINIO  UGDYMO AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1.   Auklėtojos padėjėja - asmuo, dirbantis ikimokyklinėje grupėje, teikianti pagalbą 

pedagogui, ugdančiam vaikus.  

 2. Auklėtojos padėjėjos pareiginiai nuostatai reglamentuoja darbuotojo, dirbančio 

ikimokyklinėje grupėje pareigas, teises, atsakomybę.  

 3. Auklėtojos padėjėja gali dirbti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka 

pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su 

elektros saugos reikalavimais.  

 4. Auklėtojos padėjėja dirba vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, etikos normomis gimnazijos nuostatais, veiklos 

dokumentais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašu.  

 5. Auklėtojos padėjėją priima į darbą ir atleidžia iš jo Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.  

 6. Auklėtojos padėjėja dirba 40 valandų per savaitę.  

 7. Auklėtojos padėjėja yra pavaldi gimnazijos direktoriui ir skyriaus vedėjai.  

 

II. PAREIGOS 

 8. Auklėtojos padėjėja privalo: 

 8.1 laikytis įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, 

susijusius su vaiko sveikatos apsauga, higieninius kultūrinius reikalavimus;  

 8.2 padėti aprengti ir nurengti vaikus, kloti jų lovytes, padėti vaikams plautis rankas, atnešti 

į grupę maistą iš virtuvės, padėti auklėtojai patiekti vaikams, serviruoti stalus ir pateikti maistą, 

plauti indus, kartu su auklėtoja plauti žaislus, pasirūpinti virintu vandeniu vaikams burnai skalauti, 

keisti patalynę, rankšluosčius, servetėles pagal grafiką;  

 8.3 lydėti vaikus į išvykas, ekskursijas;  

 8.4 lydėti vaikus lipant laiptais, einant pasivaikščioti, laikytis saugumo: vienas suaugęs eina 

vaikų grupės priekyje, kitas – gale;  

 8.5 naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios įtrauktos į leidžiamų 

vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;  

 8.6 laikyti plovimo ir dezinfekavimo priemones markiruotoje taroje, specialiai tam skirtoje 

(vaikams neprieinamoje) vietoje;  

 8.7 pasiženklinti valymo inventorių;  
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 8.8 sekti patalpų temperatūros režimų, apšvietimą, ventiliaciją;  

 8.9 nuolat tikrinti, peržiūrėti baldus, kad nebūtų išlindusių vinių, atplaišų;  

 8.10 laikyti asmens daiktus tik personalo persirengimui skirtoje vietoje;  

 8.11 kartu su auklėtoja plauti žaislus, prižiūrėti grupės augalus, gėles, tvarkyti savo grupės 

aikštelės teritoriją;  

 8.12 nuolat apžiūrėti lauko žaidimų aikštelę, smėlio dėžę, kad nebūtų stiklo šukių, aštrių 

daiktų;  

 8.13 plauti grindis, kai nėra vaikų, prieš plaunant jas iššluoti. Plaunant laiptus, kibirą su 

vandeniu statyti ant viršutinės laiptų pakopos. Po plovimo grindis sausai iššluostyti. Langus valyti 

dienos metu stovint ant grindų arba ant stabilaus paaukštinimo. Jei langai aukštai, prisirišti 

apsaugos diržu, kurio galą prisitvirtinti prie pastato konstrukcijos;  

 8.14 bendradarbiauti su grupės auklėtoja, padėti ugdymo procese;  

 8.15 laikytis asmeninės darbo higienos;  

 8.16 nustatyta tvarka tikrintis sveikatą, išklausyti privalomus higienos kursus;  

 8.17 neatvykus į darbą, apie tai privalo įspėti įstaigos vadovą.  

 

III.TEISĖS 

 9.Auklėtojos padėjėja turi teisę:  

 9.1 gauti reikalingą informaciją apie įstaigos veiklą;  

 9.2 dalyvauti įstaigos savivaldoje;  

 9.3.dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;  

 9.4 Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, kituose Vyriausybės teisės aktuose nustatyta 

tvarka gauti mokamas ar kitas atostogas. 

 

IV.ATSAKOMYBĖ 

 10. Auklėtojos padėjėja atsako už:  

 10.1.savo pareiginių nuostatų vykdymą ir gimnazijos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;  

 10.2 jai paskirtų patalpų švarą ir tvarką;  

 10.3 jai patikėto grupės inventoriaus saugumą;  

 10.4 saugų karšto maisto nešimą (nešti tik uždaruose induose su rankenomis ir nepilnai 

užpildytuose).  

 11. darbuotojai, kurie nevykdo savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar moraliai žaloja vaikus, 

atsako įstatymų nustatyta tvarka.  

 12. darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.  

 

____________________ 


