
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis mokytojo padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

1.1. turėti ne žemesnį,  kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją, būti išklausęs 

privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 

programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, praėjęs medicininę 

apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei  sugebantis tinkamai bendrauti 

su vaikais. 

1.2. Mokytojo padėjėjas privalo išmanyti: 

1.2.1. vaikų lopšelio-darželio struktūrą, darbo organizavimą; 

1.2.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 

1.2.3. higienos reikalavimus; 

1.2.4. tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką; 

1.2.5. reikalavimus lovos ir kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus; 

1.2.6. lopšelio-darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles; 

1.2.7. baldų priežiūros reikalavimus, grupės interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;  

1.2.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

1.3. Mokytojo padėjėjas privalo vadovautis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, 

ratifikuota 1995 m. liepos 3 d.  Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr.60-

1501) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopšelio-darželio nuostatais, lopšelio-

darželio direktoriaus įsakymais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGAS EINANČIO 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Mokytojo padėjėjo funkcijos: 

2.1. talkinti mokytojui priimant atvestus vaikus,  ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių 

metu, padėti mokytojui organizuoti globojamų vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus 

užsiėmimus lauke;  

2.2. apžiūrėti aikštelę, ar nėra joje pavojingų vaikams daiktų; 

2.3. rūpintis vaikų higiena: rankų plovimu ir pan.; 

2.4. padėti vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.: 

2.4.1. padėti vaikams nusirengti prieš pietų miegą ir apsirengti po pietų miego, susišukuoti; 

2.4.2. esant reikalui perrengti vaikų apatinius ir viršutinius rūbus; 

2.5. pastoviai rūpintis priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų  darbo priemonių bei 

buitinės technikos priežiūra ir apsauga: 

2.5.1. vėdinti grupėse patalpas. Nuolat sekti patalpų temperatūrą, apšvietimą; 

2.5.2. plauti indus laikantis indų plovimo instrukcijos; 

2.5.3. visus švarius indus ir įrankius sudėti ant lentynų ir saugoti uždarose spintose; 

2.5.4. indų, stalo įrankių, puodų plovimo šepečius, plaušines išplauti karštame tekančiame 

vandenyje specialiais plovikliais, dezinfekuoti ir išdžiovinti; 

2.5.5. laikytis naudojamų plovimo ir dezinfekcijos medžiagų paruošimo ir eksploatavimo 

taisyklių; 

2.5.6. kasdien tikrinti ir, jei reikia, padėti muilą ir tualetinį popierių tam skirtose vietose; 

2.5.7. keisti lovyčių ir kitus skalbinius nustatytais terminais arba esant reikalui; 

2.5.8. kloti vaikams lovytes ir palaikyti aplinką, tinkamą vidurdienio miegui; 

2.5.9. prižiūrėti ir plauti grindis, kai grupėje nėra vaikų; 

2.5.10. valyti langus. Prieš valant langus patikrinti, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę; 



2.5.11. naudotis dulkių siurbliais, griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, 

kad jie techniškai tvarkingi; 

2.5.12. prižiūrėti baldus, kad nebūtų išlindusių vinių, atplaišų, valyti dulkes nuo palangių, 

spintelių, žaislų lentynų.  Rūpintis gėlių priežiūra; 

2.6. užtikrinti vaikų maitinimą ir poilsį; 

2.7. rūpintis vaikų savitvarka. 

2.8. padėti  atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si), poilsiu susijusią 

veiklą; 

2.9. dirbti apsivilkus tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais; 

2.10. laikyti plovimo, dezinfekavimo priemones tik pažymėtoje tam skirtoje taroje bei 

vietoje, kad nerastų ir neprisiliestų vaikai; 

2.11. pastebėjus inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus, informuoti direktoriaus 

pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams ar tos srities ūkinį personalą; 

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

grupėje, kitose įstaigos erdvėse ir kt.; 

2.13. informuoti lopšelio-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar  sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

2.14. vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus, 

susijusius su mokytojo padėjėjo pareigomis, ir atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato 

mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir mokytojo padėjėju. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 




