ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“
AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne ţemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją;
4.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą
Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą;
4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodţio 24 d. nutarimu Nr.
1688 (Ţin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;
4.4. gebėti bendrauti su vaikais ir jų tėvais, grupės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
mokytoju ir kitais specialistais;
4.5.turėti asmens privalomojo sveikatos tikrinimo išvadą, būti išklausius privalomųjų higienos
įgūdţių ir pirmos pagalbos mokymo kursus;
4.6. būti susipaţinus su darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklėmis ir Lietuvos higienos
normomis įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą;
4.7. savo darbe vadovautis įstaigos nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis,
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. uţtikrina saugią ir higieninę aplinką grupėje:
5.1.1. kiekvieną darbo dieną plauna priskirtų patalpų (grupės, rūbinės, prausyklos, tualeto) grindis.
Grindis plauna tuomet, kai grupėje nėra vaikų. Po plovimo grindis sausai iššluosto;
5.1.2. kasdien valo kilimus dulkių siurbliu;
5.1.3. ryte nuvalo drėgna šluoste dulkes nuo stalų, spintų, lentynų, stendų ir kitų baldų, durų blokų
ir palangių;
5.1.4. kasdien vėdina (pagal grafiką) grupės patalpas, uţtikrinant vaikų saugumą ir sveikatą langus
atidaro nesant grupėje ugdytiniams;
5.1.5. kasdien išneša į numatytas vietas šiukšles iš šiukšliadėţių;
5.1.6. kasdien plauna laiptinę. Plaunant laiptus, kibirą su vandeniu stato ant viršutinės laiptų
pakopos;
5.1.7. kloja lovytes, ţenklina ir keičia pagal grafiką (prireikus ir daţniau) patalynę, nuneša ją į
nešvarių skalbinių patalpas;
5.1.8. kartą per mėnesį atlieka priskirtų patalpų pagrindinį tvarkymą: plauna ir valo baldus, duris,
sienas, šviestuvus;
5.1.9. du kartus per metus (balandţio pradţioje ir rugpjūčio pabaigoje) vėdina, valo sausu būdu
(išsiurbliuoja, išdulkina) pagalves, antklodes, čiuţinius;
5.1.10. du kartus per metus valo visų priskirtų vidaus patalpų langų stiklus ir nuplauna jų rėmus;

langus valo dienos metu stovint ant grindų arba ant stabilaus paaukštinimo. Jei langai aukštai,
prisiriša apsaugos dirţu, kurio galą prisitvirtina prie pastato konstrukcijos;
5.1.11. naudoja plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios įtrauktos į leidţiamų vartoti
priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Dirbant su
valymo, dezinfekcijos priemonėmis, vadovaujasi gamintojų instrukcijomis, gamintojų ar tiekėjų
saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais;
5.1.12. darbo įrankius (kibirus, šepečius, šluostes ir kt.), spec. rūbus naudoja pagal paskirtį. Valymo
ir dezinfekcijos priemones laiko vaikams neprieinamoje vietoje;
5.1.13. nuolat apţiūri lauko ţaidimų aikštelę, smėlio dėţę, kad nebūtų stiklo šukių, aštrių daiktų,
vasaros metu drėkina smėlį;
6. informuoja grupės auklėtoją, ūkvedį apie vaikų gyvybei gresiantį pavojų (sulūţę baldai,
nepritvirtinti įrengimai, nebetinkami naudojimui ţaislai ir kt.);
7. asmens daiktus (rūbus, rankinukus ir pan.) laiko tik personalo persirengimui skirtoje vietoje;
8. teikia pagalbą grupės auklėtojui:
8.1. padeda vaikams apsirengti ruošiantis pasivaikščiojimui lauke, kūno kultūros ir muzikos
veikloms bei persirengti grįţus iš jų (pagal poreikį);
8.2. lydi vaikus į kūno kultūros, muzikos uţsiėmimus ir pasivaikščiojimus;
8.3. lydi vaikus lipant laiptais, einant pasivaikščioti, laikosi saugumo: vienas suaugęs eina vaikų
grupės priekyje, kitas – gale;
8.4. padeda vaikams susitvarkyti drabuţius, avalynę, ţaidimo vietą (pagal poreikį);
8.5. pasiskirsto darbais su auklėtoju organizuojant vaikų rėţiminius procesus (vaikams naudojantis
tualetu, plaunantis rankas, ruošiantis miegui ir kt.);
8.6. padeda grupės auklėtojui ruošiantis veiklai ir veiklos metu (padeda vaikams uţsirišti prijuostes,
įsipilti vandens dailės veiklai, nušluostyti stalą po dailės veiklos ir kt.) (pagal poreikį);
8.7. priţiūri vaikus pietų miego metu auklėtojui dalyvaujant susirinkimuose, posėdţiuose,
konsultacijose ir kituose renginiuose;
8.8. nepalieka vienų vaikų grupėje ir juos priţiūri, kai pedagogas nurodo savo išėjimo iš grupės
prieţastį (atsiskaityti uţ vaikų lankomumą, pasiruošti renginiui ir kt.);
8.9. teikia pagalbą ugdomosios veiklos metu, taip pat ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
9. padeda organizuoti vaikų maitinimą:
9.1. nuvalo stalus prieš dengiant ir po maitinimo su tam skirta pašluoste drėgnu būdu tam skirtomis
plovimo priemonėmis, plovimui naudoja tam skirtą pašluostę, ţenklintą talpą;
9.2. serviruoja stalus pusryčiams, pietums, vakarienei pagal grupės vaikų skaičių bei pagal poreikį;
9.3. parneša maistą į grupę iš virtuvės, tam skirtuose ţenklintuose induose su dangčiais ir nepilnai
uţpildytuose, pagal sudarytą maisto išdavimo grafiką;
9.4. dalina sriubą pietų valgio metu;
9.5. surenka indus nuo stalų, išvalo atliekas į tam skirtą ţenklintą talpą;
9.6. išvalo talpą po panaudojimo nuo maisto atliekų ir gerai išplauna leidţiamomis naudoti
priemonėmis;
9.7. išplauna grupės patalpų grindis po vaikų maitinimo;
9.8. organizuojant vaikų maitinimą, dėvi tam skirtą aprangą (prijuostė, skarelė ir kt.);
10. medicininės stebėsenos metu (esant nustatytam susirgimui) dezinfekuoja visus indus, įrankius,
baldus, vaikų maitinimo patalpas, ţaislus, su dezinfekcinėmis tabletėmis chloro pagrindu;
11. dalyvauja lopšelio-darţelio teritorijos tvarkymo talkose, prireikus talkina grupės darbuose ir
įstaigoje organizuojamuose renginiuose;
12. vykdo kitus įstaigos direktoriaus teisėtai jam pavestus darbus.

