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I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS

Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis,,
jejas) pareigybe yra priskiri ama 4 pareigybiq
2. Pareigybes lygis - C.

Mokytojo padejejo paskirtis - pareigybe reikalinga pagalbos teikimui ribotq galimybiq
dalyvauti ugdyme turintiems vidutiniq. dideliq arbalabaidideliq specialiqiq ugdymosiirikai dalyvauti ugdyme turintiems vidutiniq. dideliq arbalabaidideliq specialiqjq ugdymosi

q vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo prog;ram4.

II SKYRIUS
SPECIALUS NTXILAVIMAI SIls PAREIGAS EINANdIAM DARBTIoToJUI

Sias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:. 51as parelgas ernantrs darbuotojas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimr
.1. turi tureti ne Zemesni kaip vidurini iSsilavinim4 ir (ar) igytE profesing kvalifikacijq;
.2. buti iSklausgs pirmos pagalbos ir privalomus higienos igudziq mokymus;
.3.gebeti bendrauti su ugdyiniais, tureti Ziniq apie jq sutrikimq specifik4;
.4. gebeti dirbti su ugdytiniais padedant jiems isisavir[ti ugdom4j4 medhiagq, atlikti
gogo skirtas uZduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judeti, maitintis, naudotis
mui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacindmis priemonemis;
;.5. gebeti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuojtr pedagogu, logopedu,
ialistais ir ugdy,tiniq tevais/globej ais/rlpintojais;
.6. blti susipaZings su darbo tvarkos taisyklemis, darb{ saugos, prieSgaisrinds saugos
lavimais ir juos vykdyti.

III SKY
Sns pARETcAS ErNANiro D

Padeda ugdytiniui ar ugdytiniq grupei:
orientuotis ir judeti aplinkoje, susijusioje

ugdonrosios veiklos, renginiq ir i5vykq metu;
.2. ap:;itarnauti, paval gyti, p as irlpinti asmens hi gi ena;
.3. isitraukti iugdomqj4 veikl4 ir pagal galimybes joje dalyvauti;
.3.1. paai5kina mokyojo skirtas uZduotis ir talkina jas atliekant;

kitais

,,Linelis" direktoriui, jo veikl4 koordinuoj a ir prihiuri Alytaus lopselio-darZelio
Cirektoriaus pavaduotoj as ugdyrnui.



6'3'2' padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei
tpensacindmis priemonemis;
6.4. a:,tliekakit4 su ugdymu(-si), savitama, savitvarka, maitinimu(si) susijusi4 veikl4;6'5' turindiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: iSlipti iS transporto priemones
kus i lopSeli-darZeli ir ilipti itransporto priemong iSvykstant i5 lopSelio-darZelio, judeti po lopSeli-

i, pasiekti grupQ, kitas patalpas;

6.6. bendradarbiaudamas su ugdytiniu
ymo tikslq ir uZdaviniq pasiekimo bldus bei
6.7. Padeda mokytojui parengti irlar

(ugdfiniq grupe) dirbandiais specialistais, numato
pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko;
pritaikyti ugdytiniui (ugdytiniq grupei) reikaling4

omEi4 medliagq.

IV SKYRIUS
sras pARETGAS ErNANiro DARBUoToJo ATSAKoMyBE

Mokytojo padejej as(SUP) atsako uZ:
ugdytinio, ugdytiniq grupes, kuriems teikia pagalb4, saugum4;
savo darbo kokybg ir tinkam4 pareigybes aprasyme nustatytq funkciiq vykdym4;
turimos informacijos konfidencialum4, korektisk4 gautq duomenq panaudojim4;

lop5elio-darZelio darbo tvarkos, darbo saugos, prie5gaisrines saugos, higienos
vinnq vykdym4, darbuotojq etikos normq laikym4si ir lop5elio-darZelio direktoriaus isakymq

ym4;

7.5. savo veiksmais ir neveiklumu padaryt4 istaigai materialing Zal4.
Mokytojo padejejas (SUP) uZ savo pareigq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 atsako

os lLespublikos istatymq nustatyta tvarka.
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