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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” kineziterapeuto pareigybė priskiriama
kvalifikuotiems specialistams, kuriems būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis ar specialusis vidurinis
išsilavinimas.
2. Kineziterapeutas priskiriamas B grupės pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis: atlikti sveikatos priežiūros paslaugas, apimančias kineziterapiją, teikia
lopšelio-darželio specialiųjų poreikių vaikams kompleksines reabilitacijos paslaugas, atlieka kitas jo
kompetencijai paskirtas funkcijas.
4. Pareigybės pavaldumas: kineziterapeutas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Kineziterapeutas, specialistas teikiantis specialią korekcinę pagalbą vaikams. Kineziterapeutu
gali dirbti specialistas, turintis aukštesnįjį specialųjį išsilavinimą.

5.2. Pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1
dalies nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Kineziterapeuto pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių vaikų judėjimo sunkumų
korekcija, siekiant tuos trūkumus pašalinti arba kompensuoti.
6.2. Kineziterapeuto veikla tiesiogiai susijusi su specialiųjų poreikių vaikais.
6.3. Kineziterapeutas dirba su vaikais, turinčiais fizinių sutrikimų, taiko įvairias kineziterapijos
priemones, gydomąją gimnastiką, masažą, treniruoklius, konsultuoja vaikų šeimos narius.
6.4. Šio specialisto veiklos tikslas – išmokyti vaikus, turinčius funkcinių sutrikimų, gyventi
savarankiškai, kompensuoti jų negalią judesiu ir kitais fiziniais veiksmais.
6.5. kineziterapeutas įvertina vaiko fizinį pajėgumą ir aktyvumą, psichomotorinę būklę ir parenka
kineziterapijos priemones, pagal gydytojo diagnozuotą ligą ir paskirtas kineziterapijos procedūras.
6.6. Ikimokyklinės įstaigos kineziterapeutas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl vaiko
raidos sutrikimų šalinimo, konsultuoja tėvus, pedagogus, sunkesniais atvejais padeda auklėtojams ir tėvams
sudaryti individualią ugdymo programą.
6.7. Dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
IV. SKYRIUS
KINEZITERAPEUTO TEISĖS

7. Kineziterapeutas turi teisę:
7.1. Susipažinti su įstaigoje esama dokumentacija apie ugdytinius.
7.2. Stebėti vaikus veiklos metu.

7.3.
7.4.
7.5.

Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo formas ir laiką.
Gauti priedą prie atlyginimo už kvalifikacinę kategoriją.
Dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų metodinėje veikloje.
V. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

8.1. Už vaikams teikiamos pagalbos kokybę ir korekcinio darbo rezultatus.
8.2. Už profesinės etikos laikymąsi.
8.3. Kineziterapeutas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas, nesilakantis Darbo kodekse nustatytų pareigų ar kitų reikalavimų, reglamentuojančių jo
funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminę ar kitokią
nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.
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