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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „DOBILAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1.  Lopšelio-darželio „Dobilas“ mokytojo padėjėjas yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis - C. 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio „Dobilas“ 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  

EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis mokytojo padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. mokytojo padėjėjas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį ir/ar profesinį išsilavinimą; 

4.2. gebėti bendrauti su vaikais; 

4.3. turi būti išklausęs nustatytus higieninių įgūdžių ir pirmosios medicininės pagalbos kursus; 

4.4. mokėti savarankiškai planuoti savo darbus. 

 

 

III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

5.1. palaiko grupėje pavyzdingą tvarką ir švarą, taupiai naudoja darželio energetinius ir 

materialinius išteklius; 

5.2. kasdien kruopščiai valo grupės patalpas drėgnu būdu; 

5.3. žaidimų kambario ir rūbinės grindis plauna du kartus dienoje; 

5.4. prieš plaunant grindis, jas gerai iššluoja; 

5.5. grindų ir sienų plovimui naudoja specialias valymo priemones; 

5.6. valo dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmelių ir kitų paviršių,  taip pat 

nuo kambarinių gėlių ir jas laisto; 

5.7. valo grupės patalpas ir tualetus skirtingais valymo įrankiais; 

5.8. plauna tualetuose grindis, unitazus du kartus per dieną; 

5.9. žymi tualeto valymo inventorių  ryškiai raudona spalva; 

5.10. valo prausykloje kriaukles po kiekvieno vaikų rankų plovimo; 

5.11. vėdina patalpas, kai nėra vaikų grupėje; 

5.12. valo dulkes nuo šviestuvų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo; 

5.13. sutvarkius patalpas, tvarkingai sustato baldus; 

5.14. kasdien dulkių siurbliu valo kilimus (jį naudoja tik įsitikinus, kad jis techniškai 

tvarkingas); 

5.15. atlieka pagrindinį langų valymą  pavasarį ir pagal poreikį;  

5.16. prižiūri žaislus (kasdien plauna, esant reikalui dezinfekuoja); 



5.17. keičia patalynę kas dešimt dienų ir/ar pagal poreikį (sužymi patalynę pieštuku); 

5.18. keičia rankšluostukus vieną kartą savaitėje ir/ar pagal poreikį (atneštus iš skalbyklos 

rankšluostukus  sužymi); 

5.19. iš virtuvės atneša maistą sužymėtuose induose, dėvint specialią  aprangą; 

5.20. dalina maistą vaikams vadovaujantis ikimokyklinių įstaigų maitinimo organizavimo 

tvarka ir maitinimo normomis 1-3 metų amžiaus ir 4-7 metų amžiaus vaikams; 

5.21. padeda vaikams apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

5.22. po valgio surenka indus nuo stalų, išvalo atliekas į tam skirtą ženklintą talpą, pagal 

higieninius reikalavimus išplauna indus;  

5.23. prižiūri vaikus kai grupėje nėra mokytojos; 

5.24. šiukšles kiekvieną dieną  išneša į specialius konteinerius; 

5.25. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir grupės mokytoją apie vaikų sveikatai ir/ar 

gyvybei gresiantį pavojų (sulūžę baldai, nepritvirtinti įrenginiai, nebetinkami naudojimui žaislai, 

indai ir kt.). Reikiamus grupėje atlikti darbus pažymi pastatų, statinių einamojo remonto darbininko 

sąsiuvinyje; 

5.26. padeda mokytojui vaikus išvesti į lauką, lydi vaikus į muzikos, dailės užsiėmimus, 

spektaklius, pasivaikščiojimus, ekskursijas; 

5.27. padeda mokytojui organizuoti ugdomąją veiklą; 

5.28. dalyvauja darželio organizuojamose talkose, prižiūri daržą; 

5.29. esant reikalui atlieka darbą, nesusijusį su jo tiesioginėmis pareigomis (pvz. vasaros 

atostogų metu), neviršijant darbo sutartyje numatytos darbo laiko normos. 

_________________________________ 

 

 

Susipažinome ir supratome: 

 

 

 

 
 


