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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės grupė - kvalifikuoti darbuotojai.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtojo
padėjėjas (toliau auklėtojo padėjėjas) - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
4. Auklėtojo padėjėjas skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų mokyklos direktoriaus įsakymu
teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Auklėtojo padėjėjas pavaldus ūkvedžiui, direktoriui.
II. PASKIRTIS
6. Auklėtojo padėjėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti švarą ir tvarką grupėje bei pagalbą grupės
pedagogui globojant vaikus.
III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI
7. Auklėtojo padėjėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
7.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, jei neturi privalo įgyti iki 2022-01-01;
7.2. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
7.3. turėti sveikatos žinių atestacijos pažymėjimus: pirmosios pagalbos pažymėjimą ir privalomojo
higienos įgūdžių pažymėjimą.
IV. FUNKCIJOS
8. Auklėtojo padėjėjas vykdo tokias funkcijas:
8.1. padeda globojamiems vaikams (atsižvelgiant į jų amžių) apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti
asmens higiena, apsirengti – nusirengti, susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.;
8.2. padeda grupės auklėtojui ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti globojamų vaikų
pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus grupėje ir lauke;
8.3. dalyvauja edukaciniuose renginiuose, išvykose ir padeda užtikrinti vaikų saugumą;
8.4. vykdo paskirtų patalpų tinkamą priežiūrą: valymą, vėdinimą. Rūpinasi turimų darbo priemonių
bei buitinės technikos tinkamu naudojimu, priežiūra ir apsauga;
8.5. parneša maistą iš virtuvės (pagal maisto išdavimo grafiką), serviruoja stalus, plauna indus;
8.6 rūpinasi vaikų patalynės, rankšluosčių švara, tinkamu jų ženklinimu;
8.7. pastebėjus inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus, informuoja ūkvedį ar pastatų
priežiūros darbininką.
V. ATSAKOMYBĖ
9. Auklėtojo padėjėjas atsako:
9.1. už pavestų funkcijų vykdymą Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
9.2. už vaiko, vaikų grupės. Kuriems teikia pagalbą, saugumą.
10. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pareigybės aprašymą gavau, susipažinau, sutinku, vykdau.
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