
 

 

                                                                                      PATVIRTINTA  

    Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ 

    direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.  

      įsakymu Nr. V-63 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RADASTĖLĖ“ MOKYTOJO PADĖJĖJO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 
I SKYRIUS 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖ 
 

1. Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus 

šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę. 

2. Mokytojo padėjėjo pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas. 

3. Mokytojo padėjėjo pareigybės lygis – C. 

4. Mokytojo padėjėjo pareigybės kodas – 531201. 

5. Mokytojo padėjėjas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir atskaitingas 

įstaigos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI MOKYTOJO PADĖJĖJUI 

 

6. Mokytojo padėjėjas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

6.1. gebėti bendrauti su ugdytiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką; 

6.2. gebėti dirbti su ugdytiniais, padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti 

pedagogo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis 

ugdymui skirta technika bei kompensacinėmis priemonėmis; 

6.3. gebėti bendradarbiauti su pedagogu, švietimo pagalbos specialistais (specialiuoju 

pedagogu, logopedu), kitais specialistais ir mokinių tėvais (teisėtais vaiko atstovais); 

6.4. būti pasitikrinusiam sveikatą (turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę); 

6.5. turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą; 

6.6. turėti pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą, mokėti suteikti pirmąją pagalbą; 

6.7. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 
MOKYTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS 

 
7. Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

7.1. padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei): 

7.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu (-si), įstaigoje ir už jos ribų 

ugdomosios veiklos, neformaliojo švietimo užsiėmimų, renginių ir išvykų metu; 

7.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

7.1.3. perskaityti ir/ar perskaito tekstus, skirtus ugdymuisi; 

7.1.4. užsirašyti ir/ar užrašo ugdymo (-si) medžiagą; 

7.1.5. tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis; 

7.1.6. atlikti kitą su ugdymu (-si), savitarna, savitvarka, maitinimu (-si) susijusią veiklą; 

7.1.7. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; 

7.1.8. paaiškina pedagogo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

7.1.9. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: 

7.1.9.1. išlipti iš transporto priemonės ir/ar  įlipti į transporto priemonę; 

7.1.9.2. judėti po ugdymo įstaigą, pasiekti grupę, kitas patalpas. 
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7.2.  bendradarbiaudamas su pedagogu, švietimo pagalbos specialistais (specialiuoju 

pedagogu, logopedu), su ugdytiniu (ugdytinių grupe) kitais dirbančiais specialistais numato ugdymo 

tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko; 

7.3.  padeda pedagogui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą 

ugdomąją medžiagą; 

7.4.  informuoja pedagogą ar įstaigos administraciją apie pastebėtą galimą vaiko teisių 

pažeidimą; 

7.5.  dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, 

komisijose ir kt.; 

7.6. tobulina kvalifikaciją; 

7.7. vykdo lopšelio-darželio direktoriaus nustatytus metinius uždavinius; 

7.8. vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės 

funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko. 

 

IV SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 
8. Mokytojo  padėjėjas atsakingas už: 

8.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, įstaigos nuostatų, darbo ir 

priešgaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, funkcijų laikymąsi; 

8.2. emociškai saugios ugdymo (-si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą 

ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką. 

8.3. už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei ugdytinio, ugdytinių grupės, kuriems teikia 

pagalbą, saugumą. 

8.4. savalaikį sveikatos pasitikrinimą ir nustatyta tvarka išklausytus sveikatos mokymus. 

9. Moktojo padėjėjas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės 

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

___________________________ 
 

 

Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti:  

 

__________________________________________________  

(darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 


