
ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ BENDROSIOS PRAKTIKOS 

SLAUGYTOJO 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 galiojančią bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojo licenciją ir atitinkamą 

medicininį išsilavinimą (aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį);  

4.2. žinoti ir ifmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, reglamentuojančius ikimokyklinėje įstaigoje vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos 

ugdymą ir ligų profilaktiką; 

4.3. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (galiojanti 

suvestinės redakcija 2011-07-21), reikalavimus;4.4. mokėti naudotis informacinėmis 

technologijomis pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Visuotinio kompiuterinio raštingumo 

standartą;  

4.5. turėti asmens privalomojo sveikatos tikrinimo išvadą, būti išklausius privalomųjų higienos 

įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymo kursus; 

4.6. būti susipažinęs su darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklėmis ir Lietuvos higienos 

normomis įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą; 

4.7. vadovautis įstaigos nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo Pareigybės aprašymu.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijos:  

5.1. atlieka masažus specialiųjų poreikių vaikams pagal gydytojų rekomendacijas: masažas 

atliekamas masažuotojos kabinete, vaikams lankantiems Lopšelį-darželį. Masažo kurso trukmė 10 

procedūrų, kartojama 2 kartus metuose, reikalui esant, paskyrus gydytojai ir dažniau. Vaikui 

susirgus, po ligos procedūros atnaujinamos praėjus adaptacijos laikotarpiui. Procedūros atlikimo 

trukmė laiko atžvilgiu priklauso nuo patologijos, vadovaujamasi masažų vienetų lentele;  

5.2. vaikus procedūroms atsiveda ir išveda masažuotoja, prieš tai suderinus su ikimokyklinio 

/priešmokyklinio ugdymo mokytoju; 

5.3. po kiekvienos procedūros pakeičia paklodėlę, kėdę ir stalą dezinfekuoja pagal reikalavimus;  

5.4. teikia pirmąją pagalbą, organizuoja sergančių vaikų slaugymą ir jų perdavimą tėvams ar 

gydytojams;  

5.5. įtarus ugdytinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, pranešti apie tai 

Lopšelio-darželio vadovui; 

5.6. teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir vykdo šios informacijos 

sklaidą (stenduose, renginiuose ir pan.) Lopšelio-darželio bendruomenei;  

5.7. bendradarbiauja su Lopšelio-darželio bendruomene, sveikatos priežiūros specialistu, vaiko 

gerovės komisijos nariais; 



5.8. tvarko atitinkamą dokumentaciją: vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašus, 

masažo procedūrų atlikimo žurnalą, kuriame atžymimos atliktos procedūros, kasmet laiku pateikia 

savo darbo ataskaitos;  

5.9. administruoja vaistus (vaistų laikymą, išdavimą, naudojimą) vaikams pagal gydytojų 

rekomendacijas, gavus tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pagal Lopšelio-darželio patvirtintą tvarką; 

5.10. dalyvauja Lopšelio-darželio administracijos, pedagogų tarybos, vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, teisėtų vaiko atstovų susirinkimuose ir pateikia informaciją apie problemas, susijusias 

su vaikų sveikatos saugojimu ir stiprinimu; 

5.11. dalyvauja Lopšelio-darželio teritorijos tvarkymo talkose, prireikus talkina grupės ir įstaigos 

organizuojamų renginių darbuose;  

5.12. vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus darbus. 

Susipažinau, dokumentą gavau: 

 
 


