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 AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Auklėtojo padėjėjo pareigybė yra 4-os pareigybės grupė: kvalifikuoti darbuotajai, 

kuriems būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir(ar) įgyta profesinė kvalifikacija. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 3. Pareigybės paskirtis: Auklėtojo padėjėjas – asmuo, padedantis ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojui ugdyti vaikus nuo trijų iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 

 4. Pareigybės pavaldumas: Auklėtojo padėjėjas pavaldus gimnazijos direktoriui, 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Auklėtojo padėjėjas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. Auklėtojo padėjėjas privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir teisės akto nustatyta 

tvarka įgyti žinių higienos klausimais. 

5.2. Auklėtojo padėjėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bei šiuo Aprašu.  

5.3. Auklėtojo padėjėjui taikomi šie ugdymo principai: 

5.3.1. visuminis ugdymas – atsižvelgiama į vaiko raidos, vaikų kultūros dėsningumus ir 

siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, 

mąstymas ir elgsena; 

5.3.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

ugdymo(si) poreikių pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir 

tobulėti; 

5.3.3. tęstinumas – tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas; 

5.3.4. dermė – derinami  šeimos ir mokyklos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, 

ugdymo (si) būdų, rūpinamasi šeimos švietimu. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Auklėtojo padėjėjo funkcijos:  

6.1. padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojui organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:  
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6.1.1. kartu su ikimokyklinio ugdymo auklėtoju kurti grupės ugdomąją aplinką;  

6.1.2. ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese; 

6.2. sistemingai vertinti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoją, tėvus (globėjus); 

6.3. dalyvauti grupės renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

7. Auklėtojo padėjėjas privalo:  

7.1. užtikrinti savo darbo kokybę;  

7.2. padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojui organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą 

grupėje; 

7.3. atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos 

normomis ir taisyklėmis; atsakyti už jam priskirtų patalpų sanitarinės higienos būklę, vykdyti 

sanitarinį priešepideminį režimą; 

7.4. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, kitose gimnazijos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

7.5. derinti su ikimokyklinio ugdymo auklėtoju vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 

7.6. bendradarbiauti su ikimokyklinio ugdymo auklėtoju; 

7.7. bendradarbiauti su kitais grupėje, gimnazijoje dirbančiais specialistais vaikų 

ugdymo ir sveikatos klausimais; 

7.8. informuoti ikimokyklinio ugdymo auklėtoją apie vaiko turimas socialines ar 

sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

7.9. padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojui priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik 

su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) 

leidimą/prašymą; 

7.10. dalyvauti bendrose gimnazijos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, audito 

vykdyme ir kt.;  

7.11. laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių; 

7.12.  tobulinti savo kvalifikaciją. 

7.13. Auklėtojo padėjėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei 

vaikų saugumą ugdymo(-si)  proceso metu gimnazijoje ir už jos ribų. 

_______________________________ 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

_________________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 


