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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 
 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJOS-NAKTINĖS AUKLĖS PAREIGYBĖS 
APRAŠYMAS 

  
I. SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 
 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos-
naktinės auklės pareigybė priskiriama kvalifikuotiems darbuotojams, kuriems reikalingas vidurinis 
išsilavinimas.  

2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė aukle priskiriama C pareigybės lygiui.  
3. Pareigybės paskirtis: padėti vaikams orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu 

darželyje ir už jo ribų, palaikyti švarą ir tvarką grupėje. 
4. Pareigybės pavaldumas: ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėją naktinę auklę skiria 

pareigoms ir atleidžia iš pareigų sudaro rašytinę darbo sutartį lopšelio-darželio direktorius. 
  

II. SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1.  lietuvių kalbos kultūra; 
5.2.  gebėjimas bendrauti su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais); 
5.3.  gebėjimas dirbti su ugdytiniu (ar vaikų grupe), padedant jam įtvirtinti žinias, tobulinti 

įgūdžius, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje; 
5.4.  gebėjimas bendrauti su pedagogėmis, kitais įstaigos specialistais; 
5.5.  kultūringas, mandagus elgesys su lopšelio-darželio lankytojais (tėvais, svečiais, 

interesantais); 
5.6.  pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1 

dalies nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas. 
 

III SKYRIUS 
DARBUOTOJO VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO 

ARTIMOJE APLINKOJE 
 

6. Darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 
6.1.  nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 
6.2.  apie įtariamas ar įvykusias patyčias nedelsiant informuoja patyrusio patyčias, smurtą 

vaiko pedagogus, lopšelio-darželio administraciją. Nesant galimybei pranešti pedagogams 
(ugdantiems konkretų vaiką) ar lopšelio-darželio vadovams, auklėtojos padėjėja naktinė auklė 
tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; 

6.3.  esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti 
institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 
 



IV. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

  
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
7.1.  kiekvieną darbo dieną plauna priskirtų patalpų grindis, valo ir plauna tualeto ir 

prausyklos patalpas, nuvalo drėgna šluoste grindų apvadus; 
7.2.  kasdien valo kilimus dulkių siurbliu; 
7.3.  du kartus per metus (balandžio pradžioje ir rugpjūčio pabaigoje) išsiurbia dulkių 

siurbliu pagalves, antklodes, čiužinius; 
7.4.  ryte nuvalo drėgna šluoste dulkes nuo stalų, spintų, lentynų, stendų ir kitų baldų, durų 

ir palangių; 
7.5.  kasdien plauna ir valo žaislus, priemones (ligų epidemijos metu ir dezinfekuoja); 
7.6.  kasdien išneša į numatytas vietas šiukšles ir maisto atliekas, valo unitazus ir kriaukles 

bei kitus sanitarinius mazgus leidžiamais naudoti valikliais; 
7.7.  kasdien vėdina grupės patalpas, užtikrina vaikų saugumą (langų užraktus atrakina tik 

valant langus, kai grupėje nėra vaikų); 
7.8.  visas vaikui skirtas priemones ženklina tuo pačiu ženklu ar numeriu: rankšluosčius, lovą 

ar čiužinį, patalynę, naktipuodį. Draudžiama vieno vaiko naudotas priemones neišplovus perduoti 
kitam vaikui; 

7.9.  palaiko higieninę-sanitarinę grupės būklę, laikantis Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Įstaiga, 
vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ patvirtinimo“; 

7.10.  saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 
grupėje; 

7.11.  padeda mokytojui įgyvendinti dienos ritmą grupėje; 
7.12.  padeda mokytojui organizuoti ugdomąją veiklą ir joje dalyvauja; 
7.13.  periodiškai nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą; 
7.14.  padėjėja privalo būti švari, tvarkinga, o nešdama ir dalindama maistą vilkėti darbo rūbus 

ir  galvos apdangalą; 
7.15.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė auklė atsako už vaikų fizinės ir 

psichinės sveikatos bei gyvybės saugojimą; 
7.16.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė auklė dirba pagal nustatytą 

kiekvieno mėnesio darbo grafiką ir turi teisę pavalgyti darbo vietoje; 
7.17.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė auklė prieš maitinimus padengia 

stalus, atneša iš virtuvės maistą vaikams laikydamasi sanitarinių reikalavimų ir nustatyto maisto 
išdavimo grafiko.  

7.18.  išdalina maistą vaikams. Dalinant maistą laikosi laipsniškumo:  išpilsto sriubą į lėkštes, 
vaikams pradėjus valgyti sriubą, deda antrus patiekalus (mėsos patiekalus, garnyrą, salotas) pagal 
nustatytas normas, padeda jiems pavalgyti; 

7.19.  surenka indus nuo stalų, pašalina atliekas į tam skirtą talpą, po talpos išvalymo ją 
išplauna leidžiamomis priemonėmis; 

7.20.  padeda aprengti ir nurengti vaikus. Paruošia lovas miegui ir sutvarko jas po miego; 
7.21.  pagal grafiką ir pagal reikalą pakeičia patalynę, rankšluosčius; 
7.22.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė auklė atsako už grupės patalpų, 

rūbinės, prausyklos švarą ir tvarką-valo  grindis,  dulkes nuo grupės baldų, du kartus per dieną drėgnu 



būdu, vėdina patalpas (nesant grupėje vaikams). Kartą per mėnesį, paskutinį mėnesio penktadienį, 
atlieka generalinį patalpų valymą; 

7.23.  du kartus metuose (rudenį ir pavasarį) valo langus ir jų rėmus, laikantis saugumo 
reikalavimų; 

7.24.  valymo ir dezinfekavimo priemones privalo laikyti sužymėtoje taroje, specialiai tam 
skirtoje (vaikams neprieinamoje) vietoje; 

7.25.  privalo ženklinti patalpų valymo inventorių; 
7.26.  kartu su grupės auklėtoja privalo prižiūrėti grupės lauko aikštelės teritoriją; 
7.27.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė auklė privalo saugoti ir tausoti 

grupės inventorių, baldus, patalynę, rankšluosčius ir kt. 
7.28.  auklėtojos padėjėja-naktinė auklė veiklos metu būna grupėje ir padeda auklėtojai 

ugdomojoje veikloje; 
7.29.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė auklė lydi vaikus į 

pasivaikščiojimus, išvykas ir kt.; 
7.30.  nesant grupėje pedagogui, prižiūri ir saugo vaikus; 
7.31.  padeda pedagogui paruošti aplinką, parengti ir pritaikyti priemones veikloms, šventėms 

organizuoti; 
7.32.  padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei) atlikti pedagogo skirtas užduotis; 
7.33.  padeda atlikti su ugdymu (si), savitarna, savitvarka susijusią veiklą; 
7.34.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja-naktinė auklė privalo laikytis saugos darbe 

ir sveikatos saugojimo taisyklių - nenaudoti suskilusių indų, valant langus naudoti stabilias kopėčias, 
nenaudoti nežinomų valiklių indų plovimui ir grupės patalpų valymui, laikytis kitų saugos darbe ir 
sveikatos saugojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų; 

7.35.  privalo laikytis darbo tvarkos taisyklių ir pareigybės aprašymo; 
7.36.  maistą į grupes nešti tik uždaruose induose ir nepilnai pripildytus; 
7.37.  grupės inventoriaus saugojimą ir racionalų jo naudojimą; 
8. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, nevykdanti ar netinkamai vykdanti pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, nesilakanti Darbo kodekse nustatytų pareigų ar kitų reikalavimų, 
reglamentuojančių jos funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
Drausminę ar kitokią nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 
 

  
 
Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti 

 
________________________________________________________________ 
                              Parašas, vardas ir pavardė, data 


