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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠELĖ“ 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjasyra kvalifikuotas darbuotojas. 
2. Pareigybės lygis –C. 
3. Auklėtojo padėjėjas – tai asmuo, dirbantis lopšelyje–darželyje, teikiantis pagalbą pedagogui 
ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus grupėje, užtikrinantis jam priskirtų patalpų sanitarinę – 
higieninę būklę. 
4. Auklėtojo padėjėjas pavaldus direktoriui,tiesiogiaiatskaitingasūkvedžiui. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Darželio auklėtojo padėjėjasturi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ (toliau – lopšelis-darželis) auklėtojo padėjėjudirbti 
priimamas ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar 
profesinę kvalifikaciją. 
5.2. Auklėtojo padėjėjasturi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
5.2.1. mokėti lietuvių kalbą, gebėti bendrauti su vaikais; 
5.2.2. būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos 
instrukcijomis, įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais; 
5.2.3. būti profilaktiškaipasitikrinęs sveikatą (draudžiama dirbti viduriuojant, vemiant, esant 
pūlinėms žaizdoms) ir išklausęs higienos įgūdžių mokymo programą; 
5.2.4.būti susipažinęs su įstaigoje naudojamų valymo ir plovimo priemonių saugos duomenų 
lapais; 
5.2.5. su vaikais ir tėvais elgtis taktiškai, pagarbiai, laikantis konfidencialumo.  
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Auklėtojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 
6.1. užtikrina higieninę aplinką grupėjenepažeidžiant higienos bei sanitarijos reikalavimų; 
6.1.1.kiekvieną darbo dieną plauna priskirtų patalpų grindis, valo ir plauna tualeto ir prausyklos 
patalpas, valo unitazus, praustuvus bei kitus sanitarinius mazgus leidžiamais naudoti plovikliais; 
6.1.2. ryte nuvalo drėgna šluoste dulkes nuo stalų, spintų, lentynų, stendų, palangių kitų paviršių; 
6.1.3. kasdien valo kilimus dulkių siurbliu; 
6.1.4. pastoviai ir pagal grafiką rūpinasi darželio grupės vaikų patalynės, rankšluosčių švara; 
6.1.5. padeda vaikui apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena, susitvarkyti drabužius, 
avalynę ir kt.; 
6.1.6. paruošia lovas vaikų pietų miegui ir jas sutvarko po miego; 
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6.1.7.parneša maistą iš virtuvės, kartu su grupės pedagogu išdalina, prižiūri valgančius vaikus, 
esant būtinybei - maitina; 
6.1.8.vaikams pavalgius,kartu su grupės pedagogu, suguldo vaikus pietų miegui; 
6.1.9. nurenka indus, nuvalo stalus ir suplauna indus; 
6.1.10.kartu su pedagogu parengia vaikus pasivaikščiojimui, palydi iki lauko žaidimų aikštelės;  
6.1.11. esant dideliam lankančių vaikų skaičiui, pagal galimybes, padeda auklėtojui prižiūri vaikus 
lauke; 
6.1.12. pasitinka grįžtančius iš lauko vaikus ir kartu su pedagogu padeda vaikams  nusirengti, 
palydi praustis; 
6.1.13. už vaikų sveikatą ir gyvybę auklėtojo padėjėjas atsako kartu su grupės pedagogu; 
6.1.14. kasdien, prieš darbo dienos pabaigą, kartu su grupės pedagogu, plauna žaislus; 
6.1.15. valymo priemones ir dezinfekantus laiko vaikams neprieinamoje vietoje. 
7.Pastebėjus sienų, baldų, durų, santechninių ar kitų įrenginių gedimus, nedelsiant informuoja 
ūkvedį.  
8. Vykdo kitus teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus ar ūkvedžio nurodymus susijusius su 
pareigybės funkcijomis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


