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RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIO AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS  

PAREIGINIAI NUOSTATAI  
 

I. BENDROJI DALIS 
 
1. Darželio auklėtojos padėjėja (toliau tekste – auklėtojos padėjėja) vykdo visus ūkio vedėjos, 

medicinos personalo nurodymus ir vaiko sveikatos apsaugos, higienos reikalavimus. 
2. Auklėtojos padėjėja priimamas dirbti asmuo, išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus, 

gavęs sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, ir  sugebantis tinkamai bendrauti su vaikais, 
bei teigiamai veikti vaiko asmenybės vystymąsį.  

3.  Auklėtojos padėjėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jos pareiginį 
atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį darželio direktorė. 

4. Auklėtojos padėjėjos nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių, jos pareigas atlieka kitas 
darbuotojas, paskirtas darželio direktoriaus nustatyta darbuotojų pavadavimo tvarka. 

5. Auklėtojos padėjėja privalo žinoti: 
5.1. įstaigos, kurioje dirba, struktūrą; 
5.2. darbo organizavimo tvarką; 
5.3. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 
5.4. higienos reikalavimus; 
5.5. tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką; 
5.6. reikalavimus lovos ir kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus; 
5.7. darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles; 
5.8. baldų priežiūros reikalavimus;  
5.9. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones; 
5.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus; 
5.11. pirmosios pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 
6. Auklėtojos padėjėja privalo vadovautis įmonės įstatais, vadovo įsakymais, darbo vidaus 

tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiais pareiginiais 
nuostatais. 

 
II.  AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS PAREIGOS 

 
7. Dirbti tik paskirtą  darbą ir neleisti dirbti už save pašaliniams asmenims. 

      8. Dirbti apsivilkus tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužius. 
9. Laikyti plovimo, dezinfekavimo priemones tik tam skirtoje taroje bei vietoje, kad nepasiektų 
ir neprisiliestų vaikai. 
10. Vaistus, degtukus, adatas  laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
11. Rankinę su asmeniniais daiktais laikyti  tik personalo daiktams skirtoje vietoje. 
12. Padėti auklėtojai priimti atvestus į darželį vaikus. 



13. Vedant vaikus į lauką, padėti jiems apsirengti.    
14. Vėdinti grupėse patalpas. Nuolat sekti patalpų temperatūrą, apšvietimą. 
15. Atnešti į grupę maistą iš virtuvės ir patiekti vaikams nustatytu dienos maitinimo laiku. 
Nešti maistą iš virtuvės į grupės kambarius, kai koridoriuose ir laiptinėse nėra vaikų. 
16. Padėti vaikams plautis rankas prieš valgį, apsilankius tualete ir kiekvienu kitu būtinu 
atveju.  
17. Vaikams pavalgius, nurinkti indus ir nuvalyti stalus. 
18. Po grupės ugdomosios veiklos, jei reikia, nuvalyti stalus, pašluoti. 
19. Privalo auklėtojas išleisti į pedagogų tarybos posėdžius, metodinius pasitarimus. 
20. Plauti indus laikantis indų plovimo instrukcijos.  
21. Visus švarius indus ir įrankius sudėti ant lentynų ir saugoti uždarose spintose. 
22. Indų, stalo įrankių, puodų plovimo šepečius, plaušines išplauti karštame tekančiame 
vandenyje specialiais plovikliais, dezinfekuoti ir išdžiovinti. 
23. Neperkrauti lentynų indais ir įrankiais. Vienkartinio keliamo krovinio masė neturi viršyti 
moterims – 10 kg, vyrams ne daugiau 30 kg. 
24. Laikytis naudojamų plovimo ir dezinfekcijos medžiagų paruošimo ir eksploatavimo 
taisyklių. 
25. Kasdien tikrinti ir, jei reikia, padėti muilą ir popierių tualetui tam skirtose vietose. 
26. Neduoti vaikams žaisti stiklinių žaislų ar tuščių indų, kuriuose buvo cheminės medžiagos. 
27. Keisti lovyčių ir kitus skalbinius nustatytais terminais arba esant reikalui.  
28. Kloti vaikams lovytes ir palaikyti aplinką, tinkamą vidurdienio miegui. 
29. Prižiūrėti ir plauti grindis, kai grupėje nėra vaikų. 
30. Valyti langus. Prieš valant langus patikrinti, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę. 
31. Naudotis dulkių siurbliais, griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie  
techniškai tvarkingi. 
32. Prižiūrėti baldus, kad nebūtų išlindusių vinių, atplaišų, valyti dulkes nuo palangių, 
spintelių, žaislų lentynų.  Rūpintis gėlių priežiūra. 
33. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti   
ūkio vedėją. 

  
III. AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS TEISĖS 

 
34. Reikalauti, kad įstaigos vadovas (darbdavys) užtikrintų saugią ir sveiką darbo aplinką, 

nustatyta tvarka aprūpintų priemonėmis. 
35. Sužinoti iš darbdavio (padalinio vadovo) apie darbo aplinkoje esančius sveikatai              
kenksmingus ir pavojingus veiksnius. 
36. Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo 
sąlygų.  
37. Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti. 

  38. Atostogauti įstatymu nustatyta tvarka. 
  39. Gauti Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą, ir ne trumpesnę nei 0,5 val. trukmės pietų 

pertrauką. 
 

 
IV.  AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS ATSAKOMYBĖ 



 
      40. Auklėtojos padėjėja atsako už: 
      41.1. prižiūrimų vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugą; 

41.2. darbo atlikimą nepažeidžiant higienos reikalavimų; 
41.3. tinkamą darbo laiko naudojimą, darbo drausmės pažeidimą. 
42. Už savo pareigų netinkamą vykdymą auklėtojos padėjėja atsako įstaigos darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
 
 
 
 
 
 

 


