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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
  

I. SKYRIUS 
SEKRETORĖS PAREIGYBĖ 

 
1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ sekretoriaus pareigybės apreašymas 

reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigos eiti, funkcijas, atsakomybę. 
2. Sekretoriaus pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas. 
3. Sekretoriaus pareigybės lygis – C. 
4. Sekretorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui. 
5. Sekretorių skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, sudaro rašytinę darbo sutartį lopšelio-

darželio direktorius. 
 

II. SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
6.1.  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 
6.2.  mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų 

taikymo galimybes, atliekanti savo pareigas; 
6.3.  išmanyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti žodžius raštu; 
6.4.  išmanyti  tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo, įforminimo taisykles, 

dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką; 
6.5.  laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas; 
6.6.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir 

teikti konsultacijas, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus; 
6.7.  mokėti kaupti, sisteminti informaciją, dirbti komandoje; 
6.8.  Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio dalies 

nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas. 
 
 

III. SKYRIUS 
DARBUOTOJO VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO 

ARTIMOJE APLINKOJE 
 

7. Darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 
7.1.  nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 
7.2.  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, darbuotojas  sekretorius praneša 
savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; 

7.3.  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 
 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
8.1.  spausdina direktoriaus teikiamus dokumentų projektus, juos įformina, įregistruoja ir 

perduoda teisės aktų nustatyta tvarka; 
8.2.  gauna ir registruoja visą gautą (įvairiais būdais: elektroniniu žaštu, paštu, telefonu ir 

pan.) korespondenciją ir informaciją, perduoda lopšelio-darželio direktoriui pavedimo rezoliucijai 
įrašyti, įteikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą; 

8.3.  tvarko siunčiamuosius dokumentus: įformina, užregistruoja, užpildo registrus ir 
išsiunčia; 

8.4.  tvarko ugdytinių dokumentus priimant ir išvykstant iš lopšelio-darželio, sudaro 
ugdytinių sąrašus, kuriuos suderina su lopšelio-darželio direktoriumi; 

8.5.  kopijuoja (daugina) lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus dokumentus ir perduoda 
juos pagal pavedimą; 

8.6.  informuoja lopšelio-darželio direktorių ar jį pavaduojantį asmenį apie gautą informaciją, 
lankytojus; 

8.7.  priima ir perduoda elektroninius laiškus; 
8.8.  priima lankytojus, aptarnauja asmenis, pageidaujančius patekti pas lopšelio-darželio 

direktorių, konsultuoja telefonu pagal kompetenciją, suteikia reikalingą informaciją interesantams 
(žodžiu, raštu), nepažeidžiant lopšelio-darželio veiklos konfidencialumo; 

8.9.  priima ir registruoja pareiškėjų prašymus bei lopšelio-darželio direktoriaus pavedimu 
išduoda pažymas; 

8.10.  kasmet (nustatytu laiku) parengia dokumentacijos planą, pagal nustatytus bylų indeksus 
sudaro bylas, rengia bylų apyrašus; 

8.11.  konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo, raštvedybos klausimais; 
8.12.  tvarko archyvą teisės aktų nustatyta tvarka; 
8.13.  informuoja lopšelio-darželio direktorių apie dokumentų valdymo būklę, teikia siūlymus, 

kaip ją tobulinti; 
8.14.  teikia lopšelio-darželio direktoriui naujausius paskelbtus teisės aktus ir kitus norminius 

dokumentus; 
8.15.  atsižvelgiant į turimas kompetencijas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
8.16.  vykdo lopšelio-darželio direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal 

kompetenciją, kitus vienkartinius lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus; 
8.17.  saugo finansinę bei kitokią konfidencialią informaciją, su kuria jis buvo supaindintas 

arba ji jam tapo prieinama ir žinoma dirbant; 
8.18.  laikosi tarnybinės etikos normų, lopšelio-darželio reprezentavimo reikalavimų, priimant 

svečius, interesantus, delegacijas; 
8.19.  atsakingas už mokinių ir pedagogų registrus, duomenų suvedimą į mokinių ir pedagogų 

registrus, ataskaitų formavimą; 
8.20.  padeda buhalteriui tvarkyti buhalterinę dokumentaciją; 



8.21.  nuolat tobulina savo kvalifikaciją; 
8.22.  palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 
8.23.  perduoda raštinės bylas išeinant iš darbo; 
9. Sekretorius, 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. 
 
 
Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti. 
 
_______________________________________________________________ 
  Parašas, vardas ir pavardė, data 
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SEKRETORĖS PAREIGYBĖS PAPILDYMAS 
 
Atlieka sandėlininko funkcijas: 

10. Priima iš tiekėjų pagal sąskaitas faktūras gautus maisto produktus ir sandėliuoja pagal 
nustatytus reikalavimus. 

11. Išduoda maisto produktus pagal valgiaraštį-reikalavimą: pusryčiams, pietums, 
vakarienei ir naktipiečiams. 

12.          Laikosi maisto produktų sandėliavimo ir realizacijos reikalavimų. 
 
 
Susipažinau, supratau, vykdysiu. 
 
 
_____________________________________________________________ 
                                                     Parašas, vardas ir pavardė 


