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KAUNO R. GARLIAVOS LOPŠELIO - DARŽELIO "EGLUTĖ"
AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės grupė - specialistai
2. Pareigybės lygis – B
3. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono Garliavos lopšelio-darželio "Eglutė" auklėtojas
(toliau – auklėtojas) - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
4. Auklėtojas skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų mokyklos direktoriaus įsakymu teisės aktų
nustatyta tvarka.
II. PASKIRTIS
6. Auklėtojo pareigybė reikalinga Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ikimokyklinio ugdymo
programai įgyvendinti.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM DIETISTO PAREIGAS
7. Auklėtojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
7.1. auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)
išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos
studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.Jei neturi reikiamo išsilavinimo, privalo jį
įgyti iki 2022-01-01;
7.2. mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (vartotojo lygiu).
7.3. turėti sveikatos žinių atestacijos pažymėjimus: pirmosios pagalbos pažymėjimą ir privalomojo
higienos įgūdžių pažymėjimą.
IV. AUKLĖTOJO FUNKCIJOS
8. Auklėtojas vykdo šias funkcijas:
8.1.organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:
8.1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;
8.1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
8.1.3. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
8.2. prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
8.3. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus
(globėjus);
8.4. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius
specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
8.5. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
V. AUKLĖTOJO PAREIGOS
9. Auklėtojo pareigos:
9.1.bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir
įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;
9.2.bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meno pedagogu, logopedu ir
kt.) vaikų ugdymo klausimais;
9.3. sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar
iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);
9.4. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą
ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
9.5. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis,
turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;
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9.6. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose,
pasitarimuose,
ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.;
9.7. laikytis įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją;
9.8. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

įstaigos

VI. AUKLĖTOJO TEISĖS
10. Auklėtojas turi teisę:
10.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;
10.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves;
10.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų,
surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos;
10.4. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;
10.5. dalyvauti įstaigos savivaldoje;
10.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;
10.7. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas
garantijas;
10.8. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;
V. ATSAKOMYBĖ
9. Auklėtojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si)
proceso metu įstaigoje ir už jos ribų.
__________________________
Pareigybės aprašymą gavau, susipažinau, sutinku, vykdau.
……………… ……………………………..........................................…
(vardas, pavardė)

…………………… ………......…..
(parašas)
(data)

______________________________

