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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtojo padėjėjo pareigybė yra priskiriama
kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis: auklėtojo padėjėjas priskiriamas C lygio pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis - užtikrinti vaikų grupių sanitarinį-higieninį stovį, padėti
ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ugdomosios veiklos metu.
4. Pavaldumas: auklėtojo padėjėjas pavaldus ūkvedžiui. Auklėtojo padėjėją į darbą priima ir
iš darbo atleidžia įstaigos direktorius.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei
pirmosios medicininės pagalbos suteikimo kursus;
5.2. turi būti įgijęs specialųjį vidurinį ir (ar) profesinį, aukštesnįjį išsilavinimą (privalumas –
pedagoginis išsilavinimas);
5.3. savo veiklą grįsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos,
Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Vaikų teisių
konvencija, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu;
5.4. turi žinoti inventoriaus ženklinimą, valymo priemonių naudojimo tvarką ir reikalavimus,
tinkamai naudotis valymo inventoriumi ir cheminėmis valymo priemonėmis;
5.5. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo
nuostatomis, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, išklausęs įvadinį ir
periodinius darbų saugos instruktažus;
5.6. turi būti susipažinęs su šiuo metu galiojančiomis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtintomis Higienos normomis HN:75 nuostatomis.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Auklėtojo padėjėjas turi vykdyti šias funkcijas:
6.1. rūpintis vaiko sveikatos apsauga, paskirtų patalpų švara, tvarka, užtikrinti tinkamą jų
sanitarinę-higieninę būklę, laiku valyti ir vėdinti patalpas, pagal valymo ir dezinfekavimo darbų
planą. Nustatyta tvarka (higienos normos), ženklinti valymo inventorių, tausoti jį bei rūpintis
inventoriaus saugumu;
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6.2. vykdyti Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimus, įstaigos darbo tvarkos taisyklių
nuostatas, administracijos nurodymus dėl grupių sanitarinės–higieninės būklės;
6.3. vedant vaikus į kiemą, aprengti ir nurengti juos, po pietų miego pakloti vaikų lovas,
padėti vaikams plauti rankas, laiku, porcijuotai, estetiškai pateikti maistą, plauti po maitinimo
indus, sistemingai keisti rankšluosčius, vaikišką patalynę, esant reikalui padėti vaikui pasikeisti
suteptus apatinius ar viršutinius drabužius, padėti atlikti vaikui asmens higienos procedūras
(reikalui esant apiplauti, aptarnauti tualete);
6.4. kartu su auklėtoju, lydėti vaikus į ekskursijas ar pasivaikščiojimus už įstaigos teritorijos
ribų;
6.5. kartu su auklėtoju užtikrinti vaikų ugdomosios aplinkos saugumą (grupėje ir kieme),
pastebėjus vaikams pavojingų daiktų (stiklo šukių, nulūžusių aštrių daiktų, netvarkingų elektros
laidų, vinių ar kitų aštrių daiktų) juos pašalinti iš vaikų ugdymo aplinkos. Apie tai pranešti
ūkvedžiui;
6.6. vasaros metu, kai grupėje nėra vaikų, padėti atlikti darbininkui smulkius remonto darbus
(pvz.: perdažyti kėdutes, staliukus, vidines duris, radiatorių groteles, spinteles ir kt.);
6.7. taupyti elektros energiją, vandenį, taupiai naudoti valymo priemones (jas laikyti tam
skirtose vietose, kur neprieina vaikai);
6.8. laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Žinoti, kur yra laikomi gesintuvai ir
reikalui esant, mokėti jais naudotis;
6.9. kilus gaisrui privalo tuoj pat padėti evakuoti vaikus;
6.10. turi dalyvauti bendrose bendruomenės narių talkose (žiemą, pavasarį);
6.11. vasarą, turi ravėti grupei priskirtą gėlynėlį, pasodinti bei palaistyti jame gėles;
6.12. darbo metu privalo etiškai bendrauti su kolegomis bei įstaigos klientais. Darbe
nenaudoti alkoholio, nerūkyti bei nevartoti kitų svaiginimosi priemonių;
6.13. po kiekvieno vaikų maitinimo išnešti atliekas į specialų maisto atliekų konteinerį, o
šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) atliekas nunešti į šaldiklį;
6.14. maistą iš virtuvės pasiimti pagal sudarytą grafiką specialiuose uždengtuose induose,
apsirengęs darbo drabužiais (kepurėlė, chalatas);
6.15. pastebėjus grupės patalpose techniškai netvarkingą inventorių, sugedusius įrenginius –
pranešti apie tai ūkvedžiui ir daryti įrašą „Remonto darbų žurnale“;
6.16. be įstaigos vadovo leidimo, nepalikti darbo vietos, jei, laikinai nėra auklėtojos, nepalikti
grupėje vienų vaikų (tuo metu prisiimti atsakomybę už jų saugumą);
6.17. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus ir užduotis susijusias su
grupių higieniniu-sanitariniu stoviu bei vaikų ugdomosios aplinkos tobulinimu;
6.18. auklėtojai pageidavus, jei atliktos visos auklėtojo padėjėjo funkcijos, talkinti grupės
pedagogui, ugdančiam vaikus.
IV SKYRIUS
AUKLĖTOJO PADĖJĖJO TEISĖS
7. Auklėtojo padėjėjas turi teisę:
7.1. gauti pagal savo kompetenciją iš darželio administracijos informaciją apie įstaigos
veiklą;
7.2. dalyvauti darželio savivaldoje;
7.3. atostogauti įstatymų nustatyta tvarka bei naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
numatytomis lengvatomis;
7.4. teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl darželio veiklos tobulinimo;
7.5. dalyvauti atliekant įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą bei turto inventorizacijos
komisijose;
7.6. į tinkamas ir saugias darbo sąlygas;
7.7. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.
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V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
8. Auklėtojo padėjėjas atskaitingas ir pavaldus ūkvedžiui.
9. Auklėtojo padėjėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
9.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme atlikimą bei lopšelio-darželio darbo
tvarkos taisyklių laikymąsi;
9.2. savo darbo kokybę;
9.3. paskirtų patalpų, inventoriaus sanitarinę-higieninę būklę;
9.4. administracijos darbuotojų laikino pobūdžio įsakymų, pavedimų vykdymą, kad būtų
užtikrintas vaikų saugumas, patalpų sanitarinė – higieninė būklė, vaikų maitinimas;
9.5. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė” direktoriaus patvirtinto „Smurto ir patyčių prevencijos,
intervencijos vykdymo tvarkos aprašo“ įgyvendinimą;
9.6. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus patvirtintos „Instrukcijos dėl vaikų
gyvybės ir sveikatos apsaugos“ igyvendinimą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, už kitus darbo drausmės
pažeidimus auklėtojo padėjėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
____________________
Parengė lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė

Audronė Karulaitienė
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