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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“ 

MOKYTOJO PADĖJĖJO (ŠVIETIMO PAGALBAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai). 

2. Pareigybės grupė: Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ mokytojo padėjėjo (švietimo pagalbai) 

pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

3. Pareigybės lygis: mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai) priskiriamas C lygio pareigybei. 

4. Pareigybės pavaldumas: mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai) tiesiogiai pavaldus direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, atskaitingas – lopšelio-darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Darbuotojas, einantis mokytojo padėjėjo (švietimo pagalbai) pareigas, turi atitikti šiuos 

specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją; 

5.2. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.  
6. Mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai) turi: 

6.1. žinoti ir išmanyti lopšelio-darželio organizacinę valdymo struktūrą, darbo organizavimą; 

6.2. žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

6.3. gebėti bendrauti su ugdytiniais, bendradarbiauti su grupės mokytojais, specialiuoju pedagogu, 

logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais); 

6.4. žinoti nustatytą pranešimų apie lopšelyje-darželyje įvykusį įvykį tvarką; 

6.5. žinoti darbo tvarkos taisykles; 

6.6. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai) padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti 
ugdyme turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams.  

8. Mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai) padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei): 

8.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje ir už jo ribų 

ugdomosios veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu; 

8.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

8.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti: 

8.3.1. paaiškina grupės mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

8.3.2. padeda tinkamai naudotis ugdymo priemonėmis; 

8.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą. 



9. Bendradarbiaudamas su grupės mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su 

ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo 
būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko. 

10. Padeda grupės mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą 
ugdomąją medžiagą. 

11. Stebi vaikų aplinkos saugumą (grupėje ir lauke), pastebėjus vaikams pavojingų daiktų 
(stiklo šukių, nulūžusių aštrių daiktų, vinių ir kt.) juos pašalina, apie baldų, santechnikos įrengimų 
gedimus, netvarkingus elektros laidus informuoja atsakingą darbuotoją. 

12. Vykdo darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus, laikosi asmens ir 
darbo higienos, nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą. 

13. Susirgus apie neatvykimą į darbą iš anksto informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui 
arba lopšelio-darželio direktorių. 

14. Pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, vadovaujasi 
įstaigos direktoriaus patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos 

aprašu“. 
15. Vykdo kitas vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas šiame pareigybės 

aprašyme bei pedagogų ir kitų specialistų nurodymus vaikų priežiūros, ugdymo, jų buities 
organizavimo klausimais. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 
16. Mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai) teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:  

16.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme bei lopšelio-darželio nuostatuose, atlikimą;  

16.2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų 

norminių dokumentų, reglamentuojančių ugdymo proceso organizavimą, darželio direktoriaus įsakymų 

vykdymą;  

16.3. savo darbo kokybę bei vaikų sveikatą ir saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos 

ribų;  

16.4. darbo tvarkos, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, higienos reikalavimų 

vykdymą.  

17. Mokytojo padėjėjas (švietimo pagalbai) už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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Susipažinau: Susipažinau: Susipažinau: 

________________________ ____________________________ ____________________________ 
(vardas, pavardė) (vardas, pavardė) (vardas, pavardė) 
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