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PATVIRTINTA   

Šiaulių logopedinės mokyklos  

direktorės Rūtos Lanauskienės 

2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-25 

        

 

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 

NAKTINĖS AUKLĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. SKYRIUS 

NAKTINĖS AUKLĖS PAREIGYBĖ 

 

 

1. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau vadinama 

Mokykla) naktinės auklės pareigybės aprašymas reglamentuoja darbuotojo, dirbančio Mokykloje, 

veiklą. 

2. Naktinę auklę į darbą priima ir iš jo atleidžia Mokyklos direktorius. 

3. Naktinė auklė laikosi Mokyklos darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe instrukcijų, 

priešgaisrinės saugos taisyklių, sanitarinių – higieninių reikalavimų ir pareigybės aprašymo. 

4. Naktinė auklė dirba pagal nustatytą darbo grafiką. 

5. Naktinės auklė yra pavaldi ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui.  

6. Pareigybės lygis – D, pareigybės grupė – darbininkai. 

 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI NAKTINEI AUKLEI 

 

 

6. Naktinė auklė turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, be specialaus išsilavinimo; 

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; pradėdamas dirbti privalo pateikti sveikatos ir 

valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus bei kitus dokumentus. 

 

III. SKYRIUS 

NAKTINĖS AUKLĖS FUNKCIJOS 

 

 

7. Naktinė auklė vykdo šias funkcijas:  

7.1. užtikrina vaikų priežiūrą savo darbo metu iki auklėtoja atvyks į darbą, nepalieka vienų 

vaikų, niekam neatiduoda išsivesti vaikų iš įstaigos; 

7.2. užtikrina vaikų dienos režimo laikymąsi; 

7.3. seka vaikų sveikatos būklę, esant reikalui, suteikia būtinąją pirmąją pagalbą, 

informuoja įstaigos medikus, iškviečia greitąją medicinos pagalbą; 

7.4. suteikia vaikams reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jų atžvilgiu taikomas smurtas, 

seksualinio ar kitokio pobūdžio prievarta, apie tai informuoja Mokyklos administraciją; 

7.5. padeda vaikams vakarinio ir rytinio tualeto ruošoje;  

7.6. padeda vaikams apsirengti ir nusirengti, sušukuoja mergaitėms plaukus po nakties 

miego; 
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7.7. atvykus į darbą, patikrina auklėtojų perduodamas žinias apie pasiliekančių vaikų 

skaičių. Ryte perduoda informaciją apie vaikų sveikatos būklę nakties metu;  

7.8. saugo turtą ir patalpas nakties metu, taupo vandenį, elektros energiją, šilumą; 

7.9. palaiko tvarką ir švarą visose patalpose, perduodant darbą ryte, užtikrinti prausyklos ir 

tualetų švarą ir tvarką; 

7.10. baigus darbą, palieka švarų ir tvarkingai sudėtą inventorių; 

7.11. pakloja lovas vaikams nakties miegui ir tvarkingai pakloja lovas po nakties miego;  

7.12. surinka nešvarius skalbinius po nakties miego (esant reikalui), neša į skalbyklą, 

atsineša išskalbtus, juos sutvarko, laikosi patalynės ženklinimo; 

7.13. užsirakina įstaigos duris, neįsileidžia į patalpas pašalinių asmenų; 

7.14. pastebėjus pašalinių asmenų laužimąsi į patalpas, praneša policijai ir informuoja 

Mokyklos administraciją; 

7.15. laikosi sanitarinių – higieninių reikalavimų ir asmens higienos; 

7.16. vykdo bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus vaikų maitinimo, sanitarijos ir 

higienos klausimais; 

7.17. nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą, išklauso privalomuosius pirmosios pagalbos ir 

higienos įgūdžių mokymo kursus. 

 

 

IV. SKYRIUS 

NAKTINĖS AUKLĖS ATSAKOMYBĖ 

 

 

8. Naktinė auklė atsako: 

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

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

organizavimą, Mokyklos direktoriaus įsakymų vykdymą; 

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

8.3. už tinkamą asmens higienos reikalavimų vykdymą; 

8.4. už priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę; 

8.5. už vaikų saugumą; 

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

instrukcijų ir naktinės auklės pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą. 

 

 

__________________ 

 

 

Susipažinau 

  

________________________ 

             (parašas) 

________________________ 

                 (vardas, pavardė) 

________________________ 

(data) 
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