
 
     PRITARTA  

Alytaus lopšelio-darželio ,,Girinukas“  

tarybos 2012 m. gegužės 30 d.  

posėdyje, protokolo Nr. T-7  

 

PATVIRTINTA  

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ 

direktoriaus 2012 m. birželio 20 d.  

įsakymu Nr. V-33  

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (toliau vadinama – Auklėtojas) pareigybės aprašymas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinę veiklą.  

2. Auklėtojas – asmuo, ugdantis vaikus nuo gimimo iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą.  

3. 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. Prieš pradedant dirbti, privalo būti išklausęs 

sveikatos žinių minimumo kursus, gavęs sveikatos patikrinimo pažymėjimą.  

4. Auklėtojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, lopšelio-

darželio nuostatais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo Aprašu.  

5. Auklėtoją skiria pareigoms ir atleidžia iš jų, nustato pareiginį atlyginimą, sudaro rašytines darbo 

sutartis lopšelio-darželio direktorius.  

6. Auklėtojui nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas pedagogas, paskirtas 

direktoriaus nustatyta darbuotojų pavadavimo tvarka.  

7. Auklėtojas privalo išmanyti:  

7.1. Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotas programas vaikų darželiams;  

7.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;  

7.3. lopšelio-darželio struktūrą, darbo organizavimą;  

7.4. lopšelio-darželio finansines ir technines galimybes;  

7.5. lopšelyje-darželyje esančių įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi 

taisykles;  

7.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, asmens higienos 

reikalavimus;  

7.7. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.  

8. Savo veikloje Auklėtojas vadovaujasi šiais principais:  

8.1 tautiškumo – atskleidžiamas žmogaus ryšys su gamta ir laiko ritmais, puoselėjama meilė ir 

pagarba dzūkų papročiams, tradicijoms, kultūriniam paveldui, gamtai ir gyvybei, Tėvynei.  

8.2 individualumo – atsižvelgiama į vaiko išgales: jo patirtį, skirtingus pasaulio pažinimo būdus, 

gyvenimo ritmą, puoselėjamos asmeninės savybės, sudaromos sąlygos vaiko individualių gebėjimų, 

specialiųjų poreikių ugdymui.  

8.3. integralumo – garantuojama vaiko pažinimo, saviraiškos, psichinio ir socialinio ugdymo darna, 

siekiama vaiko ugdymo šeimoje ir lopšelyje-darželyje darnos.  

 



8.4. humaniškumo – pripažįstama teisė būti skirtingam, pagarba vaikui, tinkama jo fizinių ir 

psichinių galių plėtotė vaikui asmeniškai reikšmingais, prasmingais faktais, procesais, problemomis.  

8.5. demokratiškumo – sudaromos lygios galimybės visiems vaikams (nepaisant jų lyties, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties) harmoningai vystytis ir visapusiškai ugdytis, užtikrinama 

vaiko ir suaugusiojo tarpusavio pagarba ir pasitikėjimas.  

8.6. kūrybiškumo-meniškumo – skatinamos prigimtinės vaiko galios ir saviraiška, puoselėjamas 

kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą.  

8.7. vertybinių nuostatų ugdymo – padedama vaikui visa, kas jį supa, įprasminti per dorovines 

žmogiškąsias nuostatas į pasaulį. 

  

II. AUKLĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 
9. Auklėtojas turi teisę:  

       9.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;  

       9.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves;  

       9.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš meninio ugdymo pedagogo, logopedo, 

sveikatos priežiūros specialisto, administracijos;  

       9.4. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;  

       9.5. dalyvauti įstaigos savivaldoje;  

       9.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;  

       9.7. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas 

garantijas;  

       9.8. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;  

       9.9. ne mažiau kaip 3 val. per savaitę skirti metodinei veiklai;  

       9.10. dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti;  

       9.11. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo 

sąlygų.  

       10. Auklėtojo funkcijos (pareigos):  

       10.1. organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą;  

       10.2. planuoti grupės ugdomąją veiklą;  

       10.3. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;  

       10.4. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;  

       10.5. prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;  

       10.6. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus 

(globėjus);  

       10.7. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius 

specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;  

       10.8. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.  

       11. Auklėtojas privalo:  

       11.1. užtikrinti darbo kokybę, planuoti ir reflektuoti savo veiklą;  

       11.2. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi 

poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, tėvų lūkesčius, vadovautis 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis;  

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

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;  

      11.4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;  

      11.5. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir 

įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;  

      11.6. bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio ugdymo 

pedagogu, logopedu, kineziterapeuto padėjėju, masažistu, plaukimo instruktoriumi ir kt.) vaikų ugdymo 

klausimais;  

     11.7. sistemingai stebėti ir vertinti vaikų daromą pažangą, tai fiksuoti ir apie vaikų pasiekimus ar 

iškilusias problemas informuoti įstaigos administraciją bei vaikų tėvus (globėjus), prireikus  

 



inicijuoti papildomą vaiko vertinimą, individualiųjų ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauti jas 

rengiant;  

    11.8. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;  

    11.9. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, projektuose, įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.;  

    11.10. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;  

    11.11. laiku pildyti dokumentaciją;  

    11.12. laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų;  

    11.13. atsakyti už asmens pažymėjimo pateikimą tikrinančiai tarnybai pareikalavus.  

    11.14. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, 

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą. Atiduoti vaikus nepilnamečiams, nepažįstamiems ar 

neblaiviems asmenims griežtai draudžiama.  

    12. Dirbti tik paskirtą darbą ir neleisti dirbti už save pašaliniams asmenims.  

    13. Dėvėti švarius, tvarkingus, dalykinio stiliaus, patogius dirbti su vaikais, neiššaukiančius ugdytinių 

ir jų tėvų neigiamos reakcijos drabužius. Avėti saugią, neslidžią, žema pakulne, skirtą vidaus patalpoms 

avalynę.  

    14. Nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę. Susirgus, nedelsiant pranešti tėvams, apie vaiko 

ligą nedelsiant informuoti sveikatos priežiūros specialistą, įstaigos vadovą.  

    15. Jei vaiko nėra grupėje, išsiaiškinti jo neatvykimo priežastis.  

    16. Daug dėmesio skirti naujai atvykusiam vaikui jo adaptacijos laikotarpiu.  

    17. Žaisti kartu ir stebėti žaidžiančius vaikus:  

    17.1.neleisti žaisti su polietileniniais maišeliais;  

    17.2. neleisti žaisti su aštriais, kampuotais daiktais;  

    17.3. neduoti žaidimui tuščių indų, kuriuose buvo cheminės ar kitos panašios kilmės medžiagos.  

    18. Ugdyti įprotį plautis rankas prieš valgį, apsilankius tualete ir kiekvienu būtinu atveju.  

    19. Pratinti vaikus prieš miegą nusirengti, tvarkingai sudėti drabužėlius, palaikyti tinkamą aplinką 

dienos miegui.  

   20. Stebėti miegančius vaikus, nepalikti jų vienų.  

   21. Išvesti vaikus kasdien šviesiu paros metu į kiemą pasivaikščioti.  

   22. Nepalikti vaikų vienų be priežiūros patalpoje ir lauke.  

   23. Nuolat stebėti vaikus, kad jie neišeitų iš lopšelio-darželio teritorijos, o jei taip atsitiko, skubiai 

pranešti įstaigos administracijai, tėvams, policijai ir vykdyti paiešką.  

   24. Pastebėjus pašalinius nepažįstamus, įtartinus asmenis vaikų lopšelio-darželio teritorijoje ar 

patalpose, skubiai pranešti įstaigos administracijai.  

   25. Laikyti žirkles, adatas, kitus aštrius daiktus ir įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

  

III. AUKLĖTOJO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

    26. Auklėtojas dirba ikimokyklinio ugdymo grupėje.  

    27. Auklėtojo darbo valandų norma per savaitę – 36 valandos:  

    27.1. tiesioginiam darbui su vaikais, ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui skiriamos 33 

valandos per savaitę;  

    27.2. netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai) skiriamos 3 valandos per savaitę:  

   27.2.1. pasirengimas ugdomajai veiklai;  

   27.2.2. metodinė veikla;  

   27.2.3. darbų planavimas;  

   27.2.4. ugdymo programų rengimas;  

   27.2.5. vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimas;  

   27.2.6. metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams) ir jų konsultavimas vaikų ugdymo 

klausimais;  

   27.2.7. ruošimasis renginiams ir renginių organizavimas;  

   27.2.8. projektų rengimas ir dalyvavimas projektų veikloje;  

 



   27.2.9. dokumentacijos, susijusios su ugdymu, tvarkymas;  

   27.2.10. veiklos įsivertinimo atlikimas ir kt.  

   28. Auklėtojas už savo darbą pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atskaitingas lopšelio-

darželio direktoriui.  

   29. Auklėtojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą 

ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų.  

 

IV. AUKLĖTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

   30. Auklėtojas atsako už:  

   30.1. prižiūrimų vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugą;  

   30.2. patikėtą grupės nuosavybę (inventorių, vaizdines ugdymo priemones, žaislus ir kt.);  

   30.3. savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų;  

   30.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų darbe 

laikymąsi;  

   30.5. darbo atlikimą, nepažeidžiant higienos reikalavimų;  

   30.6. tinkamą darbo laiko naudojimą;  

   30.7. darbo drausmės pažeidimus.  

   31. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Auklėtojas atsako Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ 

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

______________________________ 

 

Susipažinau  

...................................................  
(parašas)  

...................................................  
(vardas, pavardė)  

...................................................  
(data) 


