ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne ţemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
5.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis pagal švietimo ir mokslo ministro
tvirtinamą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą;
5.3. 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;
5.4. gebėti dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medţiagą, atlikti
ikimokyklinio ugdymo mokytojo skirtas uţduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje,
judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis
priemonėmis, turėti ţinių apie jų sutrikimų specifiką;
5.5. gebėti bendradarbiauti su ikimokyklinio ugdymo mokytoju, specialiuoju pedagogu,
logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
5.6. turėti asmens privalomojo sveikatos tikrinimo išvadą, būti išklausius privalomųjų
higienos įgūdţių ir pirmos pagalbos mokymo kursus;
5.7. būti susipaţinus su darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklėmis ir Lietuvos
higienos normomis įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programą;
5.8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, Vaiko teisių
konvenciją, 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
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei):
6.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darţelyje ir uţ jo
ribų ugdomosios veiklos, pasivaikščiojimų, renginių ir išvykų metu;
6.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
6.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
6.1.4. paaiškina ikimokyklinio ugdymo mokytojo skirtas uţduotis ir talkina jas atliekant;
6.1.5. 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. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
6.3.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į lopšelį-darţelį ir įlipti į transporto priemonę
išvykstant iš lopšelio-darţelio;
6.3.2. judėti po lopšelį-darţelį, pasiekti grupę, kitas patalpas.
7. Bendradarbiaudamas su ikimokyklinio ugdymo mokytoju, specialiuoju pedagogu,
logopedu ir kitais su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir
uţdavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko.
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8. Padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių
grupei) reikalingą ugdomąją medţiagą.
9. Dalyvauja lopšelio-darţelio teritorijos tvarkymo talkose, prireikus talkina grupės
darbuose ir įstaigoje organizuojamuose renginiuose.
10. Vykdo kitus lopšelio-darţelio direktoriaus teisėtai jam pavestus darbus.

