
1. Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas" auklėtojos padėjėjo pareigybės grupė – paslaugų 

sektoriaus darbuotojai.  

2. Pareigybės pavadinimas – auklėtojos padėjėjas (kodas 5311) 

3. Pareigybės lygis – C. 

 

III. AUKLĖTOJOS PADĖJĖJO FUNKCIJOS  

 

10. Auklėtojos padėjėjo  funkcijos:  

10.1. prižiūrėti grupės patalpų švarą ir tvarką; 

10.2. užtikrinti vaikų maitinimą ir poilsį; 

10.3. užtikrinti patalpų vėdinimą; 

10.4. rūpintis vaikų saviruoša ir savitvarka; 

10.5. talkinti auklėtojai priimant atvestus vaikus,  ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių 

metu,  ruošiantis ir grįžtant iš kiemo, apžiūrint aikštelę, ar nėra joje pavojingų vaikams daiktų, 

pasivaikščiojimų metu, plaunant rankas prieš valgį,  ruošiantis miegoti.                                                   

11. Auklėtojos padėjėjas  privalo: 

11.1. dirbti tik pagal funkcijas priklausantį  darbą ir neleisti dirbti už save pašaliniams asmenims; 

11.2. dirbti apsivilkus tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais; 

11.3. padėti grupės auklėtojai priimti atvestus į grupę vaikus; 

11.4. padėti grupės auklėtojai: ugdymo proceso metu, renginių metu, priimant į grupę ir 

išleidžiant į namus vaikus, ruošiantis į lauką ar grįžtant iš jo, keliantis iš miego, mokantis savitvarkos ir 

higienos įgūdžių; 

11.5. padėti vaikus aprengti ruošiantis į laiką, palydėti į aikštelę ir, esant reikalui,  kartu su 

auklėtoja prižiūrėti vaikus lauko žaidimo aikštelėje; 

11.6. esant reikalui, perrengti vaikų apatinius ir viršutinius rūbus, keisti sauskelnes; 

11.7. vėdinti grupėse patalpas neesant vaikams bei nuolat sekti patalpų temperatūrą, apšvietimą; 

11.8. paruošti grupę, stalus vaikų maitinimui(si), atnešti į grupę maistą iš virtuvės ir padėti 

auklėtojai patiekti vaikams nustatytu  dienos maitinimo laiku; 

11.9. pavalgius, nurinkti indus ir nuvalyti stalus, sutvarkyti grupę ir išplauti indus laikantis 

instrukcijų; 

11.10. švarius indus ir įrankius sudėti ir saugoti uždarose spintose; 

11.11. indų, stalo įrankių, puodų plovimo šepečius, plaušines išplauti karštame tekančiame 

vandenyje specialiais plovikliais, dezinfekuoti ir išdžiovinti; 

11.12. laikytis naudojamų plovimo ir dezinfekcijos medžiagų paruošimo ir eksploatavimo 

taisyklių; 

11.13. užtikrinti švarą ir tvarką sanitarinėse patalpose, stebėti, kad būtų muilo ir tualetinio 

popieriaus; 

11.14. kloti vaikams lovutes ir palaikyti aplinką, tinkamą vidurdienio miegui; 

11.15. keisti lovučių ir kitus skalbinius nustatytais terminais arba esant reikalui; 

11.16. prižiūrėti ir plauti grindis, kai grupėje nėra vaikų; 

11.17. valyti langus, dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, spintelių, žaislų lentynų ir kt.; 

11.18. naudotis dulkių siurbliais, griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie 

techniškai tvarkingi. 


