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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybė yra 

priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės: 

2.1. kodas: 235905;   

2.2. lygis: B; 

2.3. grupė: III. 

 3. Pailgintos dienos grupės auklėtojas teikia neformaliojo švietimo paslaugas pailgintos  

dienos grupėje ugdant specialiųjų poreikių mokinius.  

  4. Pailgintos dienos grupės auklėtojas pavaldus Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio 

direktoriui. 

5. Pailgintos dienos grupės auklėtojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais aktais, Jungtinių tautų vaiko teisių 

apsaugos konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, Alytaus miesto administracijos direktoriaus ir Alytaus miesto administracijos švietimo 

skyriaus vedėjo įsakymais, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis, Pradinio ugdymo programos ugdymo planu, mokyklos-darželio metiniu planu, metiniu 

veiklos planu, strateginiu planu, Pedagogų etikos normomis ir kitais mokyklos-darželio 

dokumentais.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pailgintos dienos grupės auklėtojui: 

6.1. turėti  aukštąjį išsilavinimą  ir mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

6.2. išmanyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos 

taikyti; 

6.3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais),  kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais 

ugdymo procese; 

6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias 

problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; 

6.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Pailgintos dienos grupės auklėtojas atlieka šias funkcijas:  



                  7.1. užtikrina specialiųjų poreikių mokinių saugumą ir kokybišką ugdymą;  

                  7.2. pasirinkdamas pedagoginės veiklos metodus ir formas, planuoja ir organizuoja 

specialiųjų poreikių mokinių veiklą, atsižvelgiant į jų amžių, individualius poreikius ir gebėjimus; 

                  7.3. pasirengia veikloms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoja; 

                  7.4. ugdo mokinius remdamasis jų gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi 

motyvaciją ir pasitikėjimą, suteikia pagalbą, pritaikydamas ugdymo turinį ir metodus; 

                   7.5. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekdamas ugdymo(si) tikslų; 

                   7.6. nešališkai vertina mokinių ugdymosi pasiekimus ir nuolat apie juos informuoja 

mokinius, klasės mokytoją ir kitus su mokiniu dirbančius specialistus; 

                   7.7. mokyklos nustatyta tvarka informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko 

būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą  ir elgesį; 

                   7.8. tvarko mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus. 

                   8. Pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą ir patyčias, turi nedelsiant reaguoti ir stabdyti 

smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio apraše numatytą tvarką. 

                   9. Pamatęs nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojęs, nedelsiant suteikia pirmąją 

pagalbą nukentėjusiajam ir praneša apie įvykį mokyklos-darželio direktoriui.  

                   10. Privalo laikytis mokykloje-darželyje nustatytų etikos normų ir vidaus darbo tvarkos 

taisyklių. 

                   11. Dėvėti švarius, tvarkingus, dalykinio stiliaus, patogius dirbti su vaikais, 

neiššaukiančius mokinių ir jų tėvų neigiamos reakcijos drabužius. Avėti saugią, neslidžią, žema 

pakulne, skirtą  vidaus patalpoms avalynę. 

                   12. Vykdyti kitus mokyklos-darželio direktoriaus pavedimus. 

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

13. Pailgintos dienos grupės auklėtojas atsako už: 

13.1. vaikų saugumą; 

13.2. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

13.3. turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą; 

13.4. mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų vykdymą, darbuotojų etikos normų laikymąsi. 

14. Pailgintos dienos grupės auklėtojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

Susipažinau:  


