Išrašas
KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
padėjėjas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
5.2. turi turėti darbo su mažais vaikais patirtį;
5.3. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
5.4. turi gebėti etiškai bendrauti su vaikais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), ir kitais
darželio darbuotojais bei vadovais.
5.5. darbo pradžioje turi būti išklausęs saugos darbe įvadinį instruktavimą,
instruktavimą darbo vietoje.
5.6. privalo turėti galiojantį asmens sveikatos pažymėjimą ir išklausyti higieninio
mokymo kursą, pirmosios pagalbos ir maisto tvarkytojo higienos kursus, juos atnaujinti įstatymų
numatyta tvarka.
5.7. periodiškai turi tikrintis sveikatą – 1 kartą per metus (su plaučių ligų rizikos
patikra).
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. dirba apsirengęs švariais ir tvarkingais drabužiais, jeigu reikia – naudoja
individualias apsaugos priemones. Laikosi asmens higienos reikalavimų;
6.2. tvarko, prižiūri švarą jam skirtose vaikų grupės patalpose: drabužinėje-hole, vaikų
žaidimų ir miegamuosiuose kambariuose, vaikų tualete ir prausykloje, virtuvėlėje;
6.3. padeda aprengti/nurengti vaikus, ruošiant miegui/po miegom vėdina ir kloja jų
lovas;
6.4. moko vaikus higieninių įgūdžių tualete, mažesniuosius lydi ir padeda jiems, laiku
pakeičia sauskelnes ir/ar šlapią patalynę švaria. Rankas vaikams plauna po kiekvieno pasinaudojimo
tualetu.
6.5. ugdomosios veiklos metu pagloboja mažesnius, ar veikloje mažiau aktyvius
vaikus.
6.6. padeda mokytojui prižiūrėti vaikus kieme, pagal poreikį ir susitarimą lydi vaikus
išvykoje už įstaigos teritorijos arba pasilieka grupėje su vaikais, nedalyvaujančiais išvykoje.
6.7. veda vaikus į lauką, padeda mokytojui vaikus aprengti/nurengti; žaidžiant
vaikams lauke, prižiūri, kad vaikai neišeitų už vartelių, stebi, ar kieme nėra vaikams pavojingų
daiktų: stiklo duženų, atsikišusių aštrių briaunų, nutrūkusių elektros laidų, aštrių šakų, nuodingų
augalų, kt.
6.8. pasivaikščiojimo metu gamtoje stebi, kad vaikai nevalgytų uogų, grybų, augalų
lapų ir kt.

6.9. pavaduoja mokytoją grupėje, kai mokytojui būtina pasišalinti iš darbo vietos, kad
atliktų kitas pareigas ar dalyvautų susirinkimuose, Mokytojų tarybos posėdyje, seminare ar kt.
6.10. yra atidus, etiškas ir mandagus su vaikais, nekalba pakeltu tonu, nevartoja
necenzūrinių žodžių, neveda pokalbių su tėvais vaikų elgesio, ugdymo ir auklėjimo klausimais.
Taip elgiasi ir su darželio bendruomenės nariais, vaikų tėvais ir lankytojais.
6.11.laiku iš virtuvės atneša grupei skirtą, dangčiais pridengtą maistą
pusryčių/pietų/vakarienės metu.
6.12. prieš maisto dalinimą ir maitinimą nusiplauna rankas su muilu. Dalinant maistą,
apsirengia tik tam darbui skirtą chalatą ar prijuostę, užsimauna galvos apdangalą.
6.13. padeda mokytojui maitinti mažesnius vaikus, nurinkti ir plauti indus.
6.14. nustatytu laiku arba esant būtinumui keičia patalynę ir rankšluosčius. Skalbinius
laiko tam skirtoje vietoje.
6.15. nešvarią patalynę išrūšiuoja, parengia sąrašą ir atiduoda skalbimui.
6.16. vėdina patalpas pagal sanitarinius reikalavimus, nesant vaikams grupėje. Saugo
vaikus nuo galimo skersvėjo.
6.17. grupės patalpas valo ne rečiau kaip du kartus per dieną pagal Valymo ir
dezinfekavimo darbų atlikimo planą. Su dulkių siurbliu, jeigu grupėje yra vaikų, dirbti negalima.
Generalinį patalpų valymą atlieka kiekvieną penktadienį.
6.18. tualeto ir grupės valymo inventorių naudoja tik pagal paskirtį. Valymo patalpos,
skudurai, šepečiai turi būti su aiškiais skiriamaisiais ženklais, saugomi atskirti.
6.19. ekonomiškai naudoja ir saugo savo grupėje esantį inventorių. Už sudaužytą ar
sugedusį inventorių atsiskaito ūkvedžiui.
6.20. po darbo sutvarko naudotą inventorių ir priemones. Tais atvejais, kai iš grupės
išeina paskutinis, uždaro langus, išjungia šviesą, užrakina duris, priduoda signalizaciją.
6.21. dalyvauja darželio savivaldoje, bendruomenės veikloje, darbo grupėse ir
komisijų sudėtyje pagal atskirai išleistus direktoriaus įsakymus ir savo sutikimus.

_______________________

