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PATVIRTINTA  

 Šiaulių logopedinės mokyklos 

 direktorės Rūtos Lanauskienės 

    2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-181 

 

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO  

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. SKYRIUS 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS 

 

 

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau vadinama Mokykla) 

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja darbuotojo, dirbančio Mokykloje, veiklą. 

Pareigybės lygis – C, pareigybės grupė –kvalifikuoti darbuotojai. 

Mokytojo padėjėjo pareigybė reikalinga sanitarinei-higieninei grupės patalpų, priemonių ir 

inventoriaus priežiūrai, vaikų maitinimui, pagalbai mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą. 

Mokytojo padėjėjas yra pavaldus ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui. 

Mokytojo padėjėją priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius. 

 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI MOKYTOJO PADĖJĖJUI 

 

 

Mokytojo padėjėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis 

išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 

6.2. dirbti pagal nustatytą darbo grafiką, laikytis Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, saugos  

darbe instrukcijų, priešgaisrinės saugos taisyklių, sanitarinių – higieninių reikalavimų ir pareigybės 

aprašymo; nustatyta tvarka privalo būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs pirmosios pagalbos kursus, 

privalomuosius higienos įgūdžių mokymus, turizmo renginių vadovo mokymus; pradėdamas dirbti 

privalo pateikti sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus bei kitus dokumentus. 

 

III. SKYRIUS 

MOKYTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS 

 

 

Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

 nuolat palaiko švarą ir tvarką visose grupės patalpose; patalpas ir jose esančius įrenginius 

(grindis, duris, baldus, sanitarinius įrenginius) valo drėgnu būdu ir/ar dezinfekuoja kiekvieną dieną 

ir pagal poreikį; patalpas valo ir vėdina, kai patalpose nėra vaikų; 

atneša į grupę maistą iš virtuvės, serviruoja stalus ir patiekia maistą vaikams, padeda 

vaikams pavalgyti, po kiekvieno maitinimo plauna indus; padeda grupės mokytojui, organizuoti 

vaikų veiklą grupėje (ugdomosios veiklos metu, mokytojui paprašius bei parodžius, ką reikia daryti, 

būna šalia vaikų ir padeda jiems atlikti užduotis); 

kartu su mokytoju aprengia ir nurengia vaikus, palydi juos į lauką pasivaikščiojimų metu 

(mokytojui paprašius, būna kartu ir lauke); 

lydi vaikus švenčių, ekskursijų, išvykų ar kitų renginių metu ir padeda mokytojui užtikrinti 

vaikų saugumą; 
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nurengia, prausia, guldo vaikus dienos miegui, kloja lovas. Kiekvieną sekmadienį po 

vakarienės išmaudo vaikus, kurie įstaigoje buvo pasilikę savaitgaliui; 

vykdo bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus vaikų maitinimo, sanitarijos ir higienos 

klausimais; 

keičia patalynę, rankšluosčius jiems susitepus, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę (surenka 

ir nuneša į skalbyklą nešvarius skalbinius, atsineša išskalbtus skalbinius, juos surūšiuoja; patikrinta 

patalynės ženklinimą); 

visą darbo laiką būna grupės patalpose, išeinant informuoja grupės mokytoją;  

prižiūri vaikus, kai vyksta mokytojų metodinės grupės susirinkimai, skubūs informaciniai 

susirinkimai, vaikų lankomumo žymėjimas; 

valymo, dezinfekcijos priemones naudoja vadovaujantis gamintojų instrukcijomis, 

gamintojų ar tiekėjų saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais, laiko 

vaikams neprieinamoje vietoje; 

kartu su mokytoju plauna žaislus, tvarko grupės aikštelės teritoriją; 

ženklina valymo inventorių; baigus darbą, palieka švarų ir tvarkingai sudėtą valymo 

inventorių; 

ekonomiškai naudoja valymo priemones, saugo patalpų inventorių, apie defektus 

informuoja darbuotojus, atsakingus už ūkio priežiūrą; 

laikosi sanitarinių-higieninių reikalavimų ir asmens higienos; 

nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą, išklauso privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos 

įgūdžių mokymo kursus. 

 

IV. SKYRIUS 

MOKYTOJO PADĖJĖJO ATSAKOMYBĖ 

 

 

Mokytojo padėjėjas atsako: 

 už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų norminių dokumentų, 

reglamentuojančių sanitarinę-higieninę patalpų, inventoriaus, priemonių priežiūrą, maitinimo 

organizavimą, Mokyklos direktoriaus įsakymų vykdymą; 

už įrengimų ir priemonių panaudojimą pagal paskirtį, jų saugią eksploataciją; 

už tinkamą asmens higienos reikalavimų vykdymą; 

už priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę; 

už vaikų saugumą, jei grupėje nėra mokytojo; 

už nurodytų maisto normų išdalinimą vaikams; 

už vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos 

instrukcijų ir mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą. 
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