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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BANGELĖ”  AUKLĖTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Auklėtojas yra Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ (toliau – lopšelio-darželio) 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Auklėtoją į darbą priima ir atleidžia iš darbo, skiria drausmines nuobaudas, leidžia 

atostogų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lopšelio-darželio direktorius.  

3 Auklėtojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisiniais dokumetais 

reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą bei priežiūrą,  lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir  šiuo pareigybės aprašymu.  

 

II. TIKSLAS 

 

4. Auklėtojo pareigybė reikalinga lopšelio - darželio nuostatuose ir šiame pareigybės 

aprašyme numatytai veiklai įgyvendinti (grupės ugdomajam procesui  planuoti, organizuoti, vykdyti 

ugdant vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą). 

 

III. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  IR KOMPETENCIJOS          

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJUI 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 

1995 metų, išsilavinimą, auklėtojo kvalifikaciją ir atitikti kitus Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtinto „Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijos aprašo“ pedagogo kvalifikacijos, mokytojų kompetencijų, dalykinio pasirengimo 

reikalavimus. 

  5.2. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti 

komunikacinių, organizacinių gebėjimų.  

5.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti „Microsoft Office“ 

programinio paketo programomis: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher. 

 

IV. AUKLĖTOJO VEIKLOS PRINCIPAI 

 

6. Ugdymo procese auklėtojas taiko šiuos principus: 

           6.1. visuminis ugdymas – atsižvelgiama į vaiko raidos, vaikų kultūros dėsningumus ir siekia 

visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, mąstymas ir 

elgsena.   

       6.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

ugdymo(si) poreikių pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis 

ir tobulėti. 

 6.3. kūrybiškumas-meniškumas – skatinamos prigimtinės vaiko galios ir saviraiška, 

puoselėjamas kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://lt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Publisher&action=edit&redlink=1
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6.4.  humaniškumas –pripažįstama teisė būti skirtingam, pagarba vaikui, tinkama jo fizinių 

ir psichinių galių plėtotė vaikui asmeniškai reikšmingais, prasmingais faktais, procesais, 

problemomis 

           6.5.  tęstinumas – tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas; 

 6.6. nuoseklumas – derinami  šeimos ir lopšelio-darželio interesai, lūkesčiai dėl vaikų 

pasiekimų, ugdymo (si) būdų, rūpinamasi šeimos švietimu. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

           7. Auklėtojas vykdo šias funkcijas:  

           7.1. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) 

poreikius, ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, uždavinius; 

            7.2.  planuoja grupės ugdomąją veiklą, laiku ir  pagal reikalavimus pildo dokumentaciją;  
      7.3. kuria saugią grupės ugdomąją aplinką, parenka tvarkingas, veiksmingas ugdymo(-si) 

priemones;  

           7.5.  prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas; 

 7.6. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja 

tėvus (globėjus); 

           7.7. inicijuoja ir dalyvauja bendruose lopšelio-darželio renginiuose, projektuose, išvykose, 

ekskursijose ir kitose vaikų veiklose. 

           7.8. užtikrina ugdytinių saugumą, kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į individualius jų 

ugdymosi poreikius, gebėjimus ir amžių; 

 7.9. suteikia pagalbą ugdytiniams turintiems ugdymo(si) ar specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

(pritaikant jiems ugdymo turinį, metodus), atsižvelgiant į lopšelio-darželio „Bangelė“ ikimokyklinio 

ugdymo programos tikslą, uždavinius; 

           7.10. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, kitose lopšelio-darželio erdvėse, lauko žaidimų aikštelėse ir kt.; 

 7.11. ugdo tvirtas ugdytinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoja jų 

asmenybės galių plėtotę; 

           7.12.  derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 

7.13. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-

darželyje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 

           7.14 bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina 

šeimos ir lopšelio-darželio interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; 

           7.15. bendradarbiauja su kitais pedagogais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai; 

           7.16.  sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius 

ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);.  

           7.17.  informuoja lopšelio-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą jo teisių pažeidimą; 

      7.18. priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais) ir kitais suaugusiais   

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 

           7.19. dalyvauja bendrose lopšelio-darželio veiklose: posėdžiuose, susirinkimuose, darbo 

grupėse,  įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tobulinime,  veiklos srities vertinime, ir kt.;  

  

 

VI. AUKLĖTOJO TEISĖS 

 

8. Auklėtojas turi teisę: 

          8.1. pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas; 

           8.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 

           8.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš  logopedo, bendrosios praktikos 

slaugytojo, administracijos ir Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirbančių specialistų;  
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           8.4. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir lopšelio-darželio veiklos 

tobulinimo; 

           8.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje; 

           8.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

           8.7. atostogauti, gauti darbo užmokestį  teisės aktų nustatyta tvarka;  

           8.8. turėti darbo saugą  ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; 

 

VII. AUKLĖTOJO ATSAKOMYBĖ  IR ATSKAITOMYBĖ 

 

9. Auklėtojas privalo laikytis pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų, Šiaulių lopšelio-

darželio „Bangelė“ vidaus darbo tvarkos taisyklių, dokumentų, su kuriais supažindinamas 

pasirašant, reikalavimų. 

10. Auklėtojas atsako už: 

 10.1. savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos 

ribų; 

 10.2. patikėtą grupės nuosavybę (inventorių,  ugdymo priemones, žaislus ir kt.); 

10.3.  konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas 

11.  Auklėtojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

12. Auklėtojas už darbo drausmės pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

___________________________________________ 


