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PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

AUKLĖTOJO PADĖJĖJAS 

 

                     1. Auklėtojo padėjėjo pareigybė priskiriama  5 pareigybių grupei (kvalifikuoti darbuotojai). 

                     2. Pareigybės lygis – C. 

                     3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga sanitarinei–higieninei  grupės patalpų, 

priemonių ir inventoriaus priežiūrai, vaikų maitinimui, pagalbai auklėtojui organizuojant ugdomąją 

veiklą. 

                     4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

                        II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

                                  

                      5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

                      5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

                      5.2. būti išklausęs pirmosios pagalbos ir higienos mokymus ir turėti galiojančius 

pažymėjimus; 

                      5.3. žinoti Higienos normų, sanitarijos reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

                      5.4. gebėti bendrauti su vaikais, bendradarbiauti su pedagogais ir vaikų tėvais (globėjais); 

                      5.4. būti susipažinęs su darbo tvarkos taisyklėmis,  darbų saugos,  priešgaisrinės saugos, 

elektros saugos reikalavimais ir juos vykdyti. 

                        

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

                     6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

                     6.1. vykdo sanitarinę–higieninę grupės patalpų, jose esančių priemonių ir inventoriaus 

priežiūrą; 

                     6.2. organizuoja vaikų maitinimą: serviruoja stalus, pagal  maitinimo grafiką atneša iš 

virtuvės maistą ir dalina vaikams patiekalus, padeda vaikams pavalgyti, plauna indus; 

                6.3. padeda grupės auklėtojui organizuoti įvairias ugdomąsias veiklas, renginius, parengti  

priemones;  

                     6.4. padeda vaikams apsitarnauti, susitvarkyti, apsirengti ir nusirengti, formuoja higienos 

įgūdžius; 

                     6.5. kartu su pedagogu dalyvauja vaikų išvykose, ekskursijose; 

                     6.6. padeda didelius specialiuosius ugdymo(si) poreikius turintiems vaikams apsitarnauti, 

dalyvauti ugdomojoje veikloje, dalyvauja lauke organizuojamoje veikloje. 
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IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

                    7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

                    7.1. už norminių dokumentų,  reglamentuojančių sanitarinę-higieninę patalpų, inventoriaus, 

priemonių priežiūrą, maitinimo organizavimą, asmens higienos reikalavimų vykdymą; 

                    7.2. už grupėje esančių įrengimų, inventoriaus ir priemonių naudojimą pagal paskirtį, jų 

saugią eksploataciją; 

                    7.3. už  vaikų saugumą, jei grupėje nėra auklėtojo; 

                    7.4. už centro veiklą reglamentuojančių dokumentų ir centro direktoriaus įsakymų vykdymą; 

                    7.5. už darbo drausmės pažeidimus; 

                    7.6. už tinkamą ir tikslų šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 
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