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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“  MOKYTOJO PADĖJĖJO 
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS 
 
1. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ mokytojo padėjėjo (toliau – mokytojo padėjėjas) pareigybė yra 
priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 
2. Pareigybės lygis – C. 
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga pagalbos teikimui ribotų galimybių savarankiškai 
dalyvauti ugdyme vaikams, turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. 
4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriui, direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 
 

                        II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

                                  
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 
5.2. būti išklausęs pirmosios pagalbos ir higienos mokymus ir turėti galiojančius pažymėjimus; 
5.3. gebėti bendrauti su ugdytiniais, turėti žinių apie konkretų jų sutrikimą. 
5.4. gebėti dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą: atlikti pedagogo skirtas 
užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta 
kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis. 
5.5. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais). 
  

III SKYRIUS 
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 
6.1. padeda ugdytiniui ar ugdytinių grupei: 
6.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) lopšelyje-darželyje  ir už jo ribų 
ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu; 
6.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 
6.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti: 
6.1.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 
6.1.3.2. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei 
kompensacinėmis priemonėmis; 
6.2. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą; 
6.3. padėti išlipti iš transporto priemonės atvykus į lopšelį-darželį ir įlipti į transporto priemonę 
išvykstant iš lopšelio-darželio, judėti po lopšelį-darželį, pasiekti grupę, kitas patalpas vaikams, 
turintiems (turinčiam) ribotas mobilumo galimybes; 
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6.4. bendradarbiauti su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir 
uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taikyti; 
6.5. padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją 
medžiagą; 
6.6. vykdyti kitus teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus nurodymus, susijusius su pareigybės 
funkcijomis. 
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