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ALYTAUS LOPSELIO.DARZELIO,,LINELIS(
MOKYTOJO PADEJEJO PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS

Aly.taus lopSelio-darZelio,,Linelis., mokl.tojo padejejo pareigybe yra priskiriama
ifikuotq darbuotojq grupei.
2. Pareigybes lygis - C.
3' Mokytojo padejejo paskirtis - teikti pagalb4grupes moky,tojui priZiureti ir globojant
rus viso buvimo istaigoje metu, organizuoti vaikq *uitirri-i ir uztikdnii grupes patalpq tvark4 ir

' Mokytojo padejej? skiria pareigoms ir atleidzia is pareigq, jo .pareigines algos
viosios dalies koeficient4 nustato lopselio-darz :lio direktorius.

;_--^_ --wo,\rlojo 
padejejo darb4 prizilri ir kontroliuoja maitinimo organizavimo ir higienos

II SKYRIUS
SPECTALUS nnrraLAYrMAI SIas pARETcAS ETNANdTAM DARBUoToJUT

Sias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Siuos specialiuosius kvalifikacinius
avimus:

' 1. turi tureti ne Zemesni kaip vidurini i5silavinim4 ir (ar) igytq profesing kvalifikacij4;
.2. buti i5klausgs pirmos pagarbos ir privalomus higienos ieudZiq mokymus;

iSmanyti maisto patiekalq saugaus laikymo ir vartojimo, asmens higienos reikalavimus;Lr ,r*rDLU PsrrvN(rrLl r4uEaus rilrKyrn0 lr VanOJlmo, asmens fuglgngs fgikalaVimf
'4. Zinoti plovimo ir dezinfekavimo priemoniq paskirti, Zenklinim4 ir naudojimo budus.

III SKYRIUS
Sr,q.s pAREIGAS ETNANdIo DARBUoToJo FUNKCTJos

Padeti grupes mokyojui ruo5iantis ugdomajai veiklai, pagal galimybes dalyvauti
e grupeje ir lauke.

. Talkinti mokytojui rengiant ir ruosiant vaikus isejimui i lauk4 ir grlZtant.
)' Lydeti vaikus ir uZtikrinti vaikq saugum4 einant i tualet4, lauk4, sporto salg, i5vykas,
ursijas, lipant laiptais ir kt.
0. Sekti grupeje vykstandiq renginiq ritm4, talkininkauti ruo5iant jiems patalpas ir tvarkant
pas po renginiq.
l. Prizilreti vaikus ir atsakyti uZiq sveikatqir gyvybg mokytojui nesant grupeje.
2. Padeti vaikui pavalgyti, pasirlpinti asmens higiena, susitvarkyti drabuZius, avalyng,
:i kit4 su savitama, maitinimusi, poilsiu susijusi4 veikl4.



13. organizuoti vaikq maitinimE laikantis vaikq maitinimo
'fiko, riipintis tinkamu stalq serviravimu, maisto atnesimu i grupg
itinimui nebiitq naudojami netinkami indai.

normq bei grupes maitinimo
ir dalijimu. Stebeti, kad vaikq

14. Vedinti grupes patalpas, nuolatos
kantis patvirtintq Lietuvos higienos normq.

stebeti grupes patalpq temperat[r4 ir apSvietim4

RDpintis priskirtq patalpq tvarka ir svara, turimq darbo priemoniq
i[ra ir apsauga. Patalpq valym4 atlikti vadovaujantis Mokytojo padejejo

lSuitines technikos
clarbo sveikatos irinstrukcija.

16' Rfrpintis vaiko asmens higienos priemondmis (muilas, tualetinis popierius) ir uZtikrinti
vandens temper:atlr4 vaikams prausiantis.

17 ' Priziureti grupes lauko aikstelg, vasaros metu kasdien4 sukasti smelio rleZg, palieti smeliigu smelis sausas), apZi[reti, ar grupes teritoriioie nera vaikui pavojingq daiktq.

ll i::-*":1i'.1Y:."' 
kasdien rrsiuoti 

iiukslel 
ir deti jas i rrsiavimui pritaikyras talpas.

20. Naudojant valymui chemines priemones, bDti susipaZinus ir laikytis vuiy.o priemoniq
gos deklaracijose pateiktq nurodymq.
21. Reaguoti i smurtus ir patydias, nedelsiant apie tai informuoti
irektoriaus pavaduotoj 4 ugdymui.

lopSelio-dlarZelio direktoriq

22' Yykdyti ir kitas lopselio-dafielio direktoriaus skirtas uZduotis, nenumatytas Siame pareigybes
aprasyme, nevirsijant darbo sutartyje numatyto darbo laiko.

IV SKYRIUS
slts pARETGAS ErNANiro DARBUoToJo ATSAKoMyBE

23. Mokytojo padejejas atsako uZ:
23.1. grupes vaikq saugum4;

blikos istatymq nustatyta tvarka.

(para5as)

as, pavarde)

23.2. savo darbo kokybg ir tinkam4 pareigybes aprasyme nustatytq funkciiq vykdym4;
23 '3 ' lopSelio-darZelio darbo tvarkos taisykliq, darbo saugos, prieSgaisrines saugos, higienos
lavimq vykdym4, darbuotojq etikos normq laikym4si;

23.4. savo veiksmais ir neveikrumu paduylqistaigai materialing zal4.
24' Mokytojo padejejas uZ savo pareigq nevykdymE ar netinkam4 vykdym4 atsako Lietuvos

(data)


