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I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1.1. Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėjas priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

1.2. Pareigybės lygis – C. 

1.3. Pareigybės paskirtis: Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio “Drugelis” priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybė skirta dirbti priešmokyklinėje grupėje kartu su 

priešmokyklinio ugdymo mokytoju ir teikianti jam pagalbą. 

1.4. Pareigybės pavaldumas: Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio “Drugelis” 

priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas pavaldus Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio 

“Drugelis” direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

1.5. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėją į pareigas priima ir atleidžia įstaigos 

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

2.1. turi būti įgijęs vidurinį arba specialųjį išsilavinimą, I-ą arba aukštesnę valstybinės 

kalbos mokėjimo kategoriją, jeigu yra baigęs mokyklą ne valstybine kalba;  

2.2. privalo išklausyti saugos ir sveikatos darbe įvadinį instruktavimą, priešgaisrinės 

saugos instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje, laikytis darbo tvarkos ir vidaus tvarkos 

taisyklių, vykdyti visus reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 

2.3. turi tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

2.4. gali dirbti įgijęs higienos ir pirmosios pagalbos teikimo žinių; 

2.5. priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas turi gebėti bendrauti su ugdytiniais ir jų 

tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais specialistais. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo funkcijos: 

3.1. valyti dulkes, paruošti indus pusryčiams; 

3.2. pakeisti rankšluosčius ir nešvarią patalynę; 

3.3. padėti mokytojui ugdomosios veiklos metu, jeigu mokytojas to prašo; 

3.4. padėti mokytojui aprengti vaikus, kai jie vedami į lauką; 

3.5. sugrįžus vaikams iš lauko padėti jiems nusirengti ir nusiplauti rankas; 

3.6. per pietus atnešti iš virtuvės maistą ir jį išdalinti, išplauti indus; 



3.7. grupės grindis plauti du kartus per dieną – po pietų ir vakarienės; 

3.8. plauti grindis, kai nėra vaikų. Po plovimo jas sausai iššluostyti; 

3.9. po vaikų miego padėti mokytojui aprengti vaikus, kloti loveles, pagal grafiką keisti 

patalynę; 

3.10. esant reikalui pavaduoti mokytoją, kai jis dėl svarbių priežasčių išeina iš grupės; 

3.11. dirbti su švariais ir tvarkingais drabužiais; 

3.12. nešant maistą į grupę ir jį dalinant, mokytojo padėjėjas turi užsirišti prijuostę ir 

skarelę; 

3.13. plaunant indus ir valant patalpas mokytojo padėjėjas turi užsivilkti šiam darbui skirtą 

chalatą. 

3.14. Valymo priemones turi laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

3.15. Sekti patalpų temperatūros rėžimą, ventiliaciją; 

3.16. Nuolat tikrinti, peržiūrėti baldus, kad nebūtų išlindusių vinių, atplaišų; 

3.17. Valyti langus dienos metu, stovint ant grindų arba ant stabilaus paaukštinimo. 

3.18. Asmeninius daiktus laikyti tik personalo persirengimui skirtoje vietoje; 

3.19. Lydėti vaikus į išvykas ir ekskursijas; 

3.20. Lydėti vaikus lipant laiptais, einant pasivaikščioti; 

3.21. Kartu su mokytoju plauti žaislus, prižiūrėti grupės augalus, gėles, prižiūrėti savo 

grupės aikštelės teritoriją, sukasti ir palaistyti smėlį. 

3.22. Savo darbo vietą palikti tik būtinais atvejais, suderinus su direktoriumi arba 

direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams; 

3.23. Būti mandagiu, kantriu, taktišku su kolegomis, vaikais ir kitais interesantais. 

 

 

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

Padėjėjas atsako: 

4.1. už atliekamų darbų kokybę; 

4.2. už higienos normų ir taisyklių vykdymą. 

4.3. Už darbo saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų, šios pareigybės aprašymo bei 

darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisyklių vykdymą padėjėjas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
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