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ALYTAUS ,,VILTIES‘‘ MOKYKLOS-DARŽELIO KINEZITERAPEUTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus ,,Vilties‘‘ mokyklos-darželio kineziterapeuto pareigybė priskiriama 

specialistų grupei. 

2. Pareigybės: 

2.1. kodas – 226401  

2.2. lygis – A2 

2.3. grupė - III 

3. Kineziterapeutas teikia sveikatos priežiūros paslaugas specialiųjų poreikių vaikams, 

turintiems judesio ir padėties sutrikimų. 

4.  Kineziterapeutas pavaldus Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Išsimokslinimas: aukštasis arba aukštesnysis  išsilavinimas, kineziterapeuto 

kvalifikacija. 

                  6. Kineziterapeutas privalo žinoti ir išmanyti: 

                  6.1. įvairaus amžiaus vaikų morfologinius, fiziologinius ypatumus; 

                  6.2.pratimų veikimo morfologinius, fiziologinius ir biocheminius veikimo mechanizmus 

sveikam ir sergančiam organizmui; 

                  6.3. fizinių ypatybių atstatymo ir lavinimo metodinius principus; 

                  6.4. fizinio krūvio dozavimo kriterijus ir fizinių faktorių poveikį organizmui; 

                  6.5. gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais),  

bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais 

ugdymo procese, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų  

darbuotojais. 

  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Kineziterapeutas vykdo šias funkcijas: 

7.1. praveda kineziterapijos veiklas, sudaro jų programą, parenka metodikas, 

atsižvelgiant į pažeidimo simptomus ir bendrą ugdytinio sveikatos būklę; 

7.2. savarankiškai vadovauja grupinėms ir individualioms kineziterapijos pratyboms; 

7.3. vertina mokinių pasiekimus ir nuolat apie juos informuoja mokinius, klasės 

mokytoją ir kitus su mokiniu dirbančius specialistus; 

7.4. bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, 

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

7.5. konsultuoja kineziterapijos klausimais tėvus ir mokytojus, teikia metodinę pagalbą; 



7.6. pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą ir patyčias, turi nedelsiant reaguoti ir stabdyti 

smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio apraše numatytą tvarką. 

7.7. atsako už kineziterapinių priemonių naudojimą ir saugojimą. 

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

pagalbą nukentėjusiajam ir praneša apie įvykį mokyklos-darželio direktoriui.  

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

smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio apraše numatytą tvarką. 

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

taisyklių. 

11. Darbe privalo dėvėti švarius, tvarkingus, patogius dirbti su vaikais, neiššaukiančius 

mokinių ir jų tėvų neigiamos reakcijos drabužius, avėti saugią, skirtą vidaus patalpoms avalynę. 

12. Vykdyti kitus mokyklos-darželio direktoriaus pavedimus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

13. Kineziterapeutas 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. Kineziterapeutas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

Susipažinau:  

_________________________  
(pareigos) 

 

_________________________  
(parašas) 

 

__________________________  
(vardas, pavardė) 

 

_________________________  
(data) 


