NERINGOS GIMNAZIJA
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1.Mokytojo padėjėjas
(pareigybės pavadinimas)

II grupė
(nurodoma pareigybės grupė)

2. Pareigybės lygis : ____C________
3. Pareigybės paskirtis: reglamentuoti auklėtojo padėjėjo darbinę veiklą.
4. Pareigybės pavaldumas : auklėtojo padėjėjas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir
priešmokyklinio , ikimokyklinio ugdymo pedagogui.
5. Mokytojo padėjėją į darbą priima ir atleidžia gimnazijos direktorius vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu.
6.Mokytojo padėjėjo pareigybė reikalinga, nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai
veiklai organizuoti ir vykdyti.
7. Mokytojo padėjėjas turi vadovautis gimnazijos nuostatais, gimnazijos direktoriaus įsakymais,
gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais ir etikos principais.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. Mokytojo padėjėju gali dirbti asmuo turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
8.2. turi gebėti bendradarbiauti su priešmokyklinio ugdymo pedagogu, kitais specialistais ir mokinių
tėvais (globėjais, rūpintojais);
8.3. Mokytojo padėjėjas turi gebėti bendrauti su vaikais, mokėti lietuvių kalbą;
8.4. Mokytojo padėjėjas privalo vadovautis:
8.4.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
8.4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais
norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų
saugą ir sveikatą;
8.4.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
8.4.4. darbo sutartimi;
8.4.5. šiuo pareigybės aprašymu;
8.4.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
9. Mokytojo padėjėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
9.1. teikia pagalbą priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogui:
9.1.1. padeda vaikams apsirengti ruošiantis pasivaikščiojimui lauke, kūno kultūros ir muzikos veiklai
bei persirengti grįžus iš jos (pagal poreikį);
9.1.2. padeda vaikams susitvarkyti drabužius, avalynę, žaidimo vietą (pagal poreikį);

9.1.3. prižiūri vaikus ir vykdo ugdomąją veiklą, nurodytą pedagogo, šiam dalyvaujant
susirinkimuose, kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, vykdant atskiras veiklas su
priešmokyklinio ugdymo vaikais;
9.1.4. lydi vaikus į kūno kultūros, muzikos, papildomos veiklos užsiėmimus ir pasivaikščiojimus;
9.1.5. pasiskirsto darbais su pedagogu organizuojant vaikų rėžiminius momentus (vaikams
naudojantis tualetu, plaunantis rankas ir kt.);
9.1.6. padeda pedagogui ruošiantis veiklai ir veiklos metu (padeda vaikams įsipilti vandens dailės
veiklai, nušluostyti stalą po dailės veiklos ir kt.) (pagal poreikį);
9.1.7. stebi ir teikia pagalbą ugdomosios veiklos metu specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
9.1.8. dalyvauja renginių, akcijų metu, padeda organizuoti, tvarkyti inventorių;
9.2. padeda organizuoti vaikų maitinimą;
9.3. vykdo kitus priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavedimus, susijusius su pareigybės
funkcijomis.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
10. Mokytojo padėjėjas atsako:
10.1. už darbo saugos instrukcijų, higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, darbo tvarkos
taisyklių vykdymą;
10.2. pateiktų darbo priemonių išsaugojimą;
10.3. savo veiksmais ar neveikimu padarytą materialinę žalą;
10.4. kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą;
10.5. asmens higienos bei sanitarijos taisyklių laikymąsi;
10.6. taupų įstaigos materialinių ir energetinių išteklių naudojimą;
10.7. sveikatos pasitikrinimą nustatyta tvarka;
10.8. emociškai saugios aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal nustatytą tvarką.
11. Mokytojo padėjėjas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą
žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________________________________
Susipažinau, supratau ir sutinku
_________________________________________________
Vardas, pavardė, parašas

