
 

 

 

KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

 

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 8 

Kretinga  

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

                                                  PAREIGYBĖ 

 

1. Vaikų priežiūros darbuotojas yra priskiriamas III grupei (kvalifikuoti darbininkai). 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis. Vaikų priežiūros darbuotojas – tai asmuo, dirbantis pagal darbo 

sutartį, vadovaudamasis progimnazijos nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės 

aprašymu, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje 

instruktavimus, susipažinęs su elektrosaugos reikalavimais. Vaikų priežiūros darbuotojo pareigybės 

aprašymas reglamentuoja darbuotojo, dirbančio priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse, 

pareigas, teises, atsakomybę. 

              4. Vaikų priežiūros darbuotojas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjas. 

 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VAIKŲ PRIEŽIŪROS 

DARBUOTOJUI 

 

7. Vaikų priežiūros darbuotojas privalo: 

7.1. laikytis įstaigos Darbo tvarkos taisyklių, žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, susijusius 

su vaiko sveikatos apsauga, higieniniais  reikalavimais; 

7.2. padėti aprengti ir nurengti vaikus, padėti vaikams plautis rankas, serviruoti stalus ir 

pateikti maistą valgykloje, plauti žaislus, turėti atvėsinto virinto vandens vaikams burnai skalauti. 

7.3. lydėti vaikus į išvykas, ekskursijas, į renginius, vykstančius ne progimnazijos 

teritorijoje; 

7.4. naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios įtrauktos į leidžiamų 

vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos; 

7.5. laikyti plovimo ir dezinfekavimo priemones žymėtoje taroje specialiai tam skirtoje 

vietoje; 

7.6. sekti patalpų temperatūros režimą, apšvietimą, ventiliaciją; 

7.7. nuolat tikrinti, peržiūrėti baldus, kad nebūtų išlindusių vinių, atplaišų; 

7.8. laikyti asmens daiktus tik personalo persirengimui skirtoje vietoje; 

7.9. nuolat apžiūrėti lauko žaidimų aikštelę, kad nebūtų stiklo šukių, aštrių daiktų; 

7.10. plauti grindis, kai nėra vaikų, prieš plaunant jas iššluoti. Po plovimo grindis sausai 

iššluostyti; 

7.11. bendradarbiauti su grupės mokytoja, padėti ugdymo procese; 

7.12. laikytis asmeninės darbo higienos; 

7.13. pagal grafiką tikrintis sveikatą; 

7.14. pranešti mokyklos direktoriui apie neatvykimą į darbą dėl pateisinamos priežasties. 

7.15. padėti vaikams plauti rankas prieš valgį, apsilankius tualete ir kiekvienu būtinu atveju; 

7.16. kasdien tikrinti ar pakanka higienos priemonių vaikams (muilo, tualetinio popieriaus); 

7.17. vėdinti patalpas; 

7.18. keisti lovyčių ir kitus skalbinius nustatytais terminais arba esant reikalui; 
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VAIKŲ PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Vaikų priežiūros darbuotojas  turi teisę: 

8.1. gauti reikalingą informaciją apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupių 

veiklą; 

8.2. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

8.3. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

8.4. gauti mokamas ar kitas atostogas Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, kituose 

Vyriausybės teisės aktuose nustatyta tvarka, naudotis Vyriausybės nustatytomis lengvatomis; 

8.5. dalyvauti visuomeninių organizacijų veikloje, atitinkančioje Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Vaikų priežiūros darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, progimnazijos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10. Vaikų priežiūros darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

 

                                                 V SKYRIUS 

       VAIKŲ PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Vaikų priežiūros darbuotojas  atsako: 

9.1. už savo pareigybės aprašymo nuostatų vykdymą ir progimnazijos darbo tvarkos 

taisyklių laikymąsi; 

9.2. už jam priskirtų patalpų švarą ir tvarką; 

9.3. už jam patikėto grupės inventoriaus saugumą. 

10. Vaikų priežiūros darbuotojas, nevykdantis savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar 

moraliai žalojanti vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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11. Vaikų priežiūros darbuotojui, pažeidus darbo drausmę, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

___________________ 

 

 

 

SUSIPAŽINAU  

 

Data ___________  

 

 

____________                  ________________  

(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


