Išrašas
KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Mokytojo padėjėjo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1.1. ne mažesnis kaip vidurinį išsilavinimas;
1.2. Mokytojo padėjėjas turi būti:
1.2.1. išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus ir gavęs sveikatos žinių atestavimo
pažymėjimą;
1.2.2. atlikęs medicininę apžiūrą ir nesergantis psichinėmis, užkrečiamomis ar kitomis
grėsmę vaikų sveikatai galinčiomis sukelti ligomis. Mokytojo padėjėjas privalo periodiškai tikrintis
sveikatą teisės aktų nustatytais terminais;
1.2.3. neturintis teistumo;
1.2.4. mokantis lietuvių kalbą;
1.2.5. sugebantis tinkamai bendrauti su vaikais.
6. Mokytojo padėjėjas privalo išmanyti:
6.1. Mokyklos struktūrą, darbo organizavimą;
6.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;
6.3. higienos reikalavimus;
6.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.
7. Auklėtojo padėjėjas privalo vadovautis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos direktoriaus
įsakymais, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis,
šiuo pareigybės aprašymu.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
8. mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):
8.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų
ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų
metu;
8.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
8.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
8.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
8.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
8.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
8.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei
kompensacinėmis priemonėmis;
8.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
8.5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
8.5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę
išvykstant iš mokyklos;
8.5.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

9. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu
(mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei
pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
10. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą
mokomąją medžiagą.
_____________________________

