PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas”
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO„ŽIRNIUKAS“ AUKLĖTOJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ auklėtojo padėjėjas yra darbuotojas.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis - priskirtų patalpų tvarkos, švaros palaikymas, turimų darbo priemonių
bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga, vaikų priežiūros, pagalbos pedagogui ugdyme užtikrinimas,
ugdytinių buities organizavimas bei ūkio tvarkymo klausimų sprendimas.
4. Pareigybės pavaldumas – auklėtojo padėjėjas tiesiogiai pavaldus Šiaulių lopšelio-darželio
„Žirniukas“ direktoriui.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar)
įgyta profesinė kvalifikacija.
5.1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:
5.1.2. nustatyta tvarka būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos kursus, I-os pagalbos kursus,
įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su elektros saugos reikalavimais;
5.1.3. žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, susijusius su asmenine darbo higiena, vaiko sveikatos
apsauga, higiena ir kultūra;
5.1.4. mokėti saugiai ir tikslingai naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios
įrašytos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. padeda aprengti ir nurengti vaikus, kloja jų lovytes, padeda vaikams pavalgyti, pasirūpinti
asmens higiena, atneša maistą iš virtuvės, serviruoja stalus ir pateikia maistą, plauna indus, pasirūpina
vandeniu vaikams atsigerti, nuolat rūpinasi vaikų patalinės švara, keičia patalynę, rankšluosčius,
servetėles pagal grafiką ar poreikį;
6.2. padeda auklėtojui organizuoti vaikų pasivaikščiojimus, žaidimus, užsiėmimus lauke;
6.3. bendradarbiauja su grupės auklėtoju, padeda jam ugdymo procese;
6.4. pagal grafiką atlieka grupių virtuvėlių valymo, dezinfekavimo darbus (1 priedas);

6.5. pagal grafiką atlieka grupių, miegamųjų ir rūbinėlės valymo bei dezinfekavimo darbus (2
priedas);
6.6. pagal grafiką atlieka grupės tualeto ir prausyklos valymo ir dezinfekavimo darbus (3
priedas);
6.7. du kartus metuose (pavasarį ir rudenį) grupėje, rūbinėlėje, prausykloje ir miegamuosiuose
valo langus;
6.8. reguliariai vėdina patalpas;
6.9. užtikrina lovytės čiužinio, pagalvės, antklodės, rankšluosčio markiravimą (vieno vaiko ji
turi būti vienoda), valymo inventoriaus markiravimą.
6.10. direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymu atlieka kitus lopšelyje-darželyje „Žirniukas“
reikalingus darbus, neviršijant nustatyto darbo laiko.
IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Auklėtojo padėjėjas privalo laikytis pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų, Šiaulių lopšeliodarželio vidaus darbo tvarkos taisyklių, dokumentų, su kuriais supažindinamas pasirašant, reikalavimų.
8. Auklėtojo padėjėjas atsako už:
8.1. jam paskirtų patalpų švarą ir tvarką;
8.2. jam patikėto grupės ir virtuvėlės inventoriaus saugumą, ekonomišką naudojimą;
8.3. saugų karšto maisto nešimą (nešti tik uždaruose induose su rankenomis ir nepilnai
užpildytuose).
9. Auklėtojo padėjėjas už darbo drausmės pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_________________________
Susipažinau ir sutinku:

