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ALYTAUS ,,VILTIES“ MOKYKLA-DARŽELIS MASAŽUOTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Išsimokslinimas: aukštesnysis arba aukštasis medicininis išsilavinimas, pageidautina 

masažuotojo kvalifikacija. 

2. Masažuotoją į darbą priima ir atleidžia direktorius įstatymų numatyta tvarka. 

3. Asmeninės savybės: komunikabilumas, organizuotumas, tolerancija. 

4. Atsakomybė: atsako už savo veiksmus, profesines ir etikos klaidas,ugdytiniams 

padarytą žalą atsako asmeniškai pagal LR įstatymus; už savo kabineto, darbo vietos sanitarinę-

higieninę būklę.  

5. Masažuotojas už savo darbą atsiskaito įstaigos vadovui. 

  

II. PAREIGOS 

 

6. Laiku ir tinkamai atlikti sveikatinimo procedūras, įsitikinus, kad vaikas jas toleruoja. 

(reikalinga gydytojo reabilitologo išduota pažyma). 

7. Stebėti vaiko elgesį, jo sveikatos fizinę būklę, psichiką, atkreipti dėmesį į nebūdingus 

požymius. 

8. Laikytis asmens higienos reikalavimų. 

9. Kartą metuose tikrintis sveikatą. 

10. Privalo sąžiningai, kvalifikuotai, efektyviai ir kokybiškai atlikti procedūras: 

10.1. pasiimti ir palydėti vaikus iš klasės ar grupės; 

10.2. padėti vaikui apsirengti, nusirengti; 

10.3. padėti pasirinkti patogią padėtį; 

10.4. prieš ir po procedūros apžiūrėti odą; 

10.5. masažą atlikti pagal gydytojo rekomendaciją; 

10.6. įvertinti teikiamos paslaugos efektyvumą. 

11. Laikytis medicininės etikos principų, bendraujant su kolegomis, ugdytiniais ir jų 

artimaisiais. 

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

smurtą ir patyčias pagal mokyklos-darželio apraše numatytą tvarką. 

13. Kelti savo kvalifikaciją. 

 

III. TEISĖS 

 

14.  Dalyvauti bendruose susirinkimuose. 

15. Į kasmetines atostogas. 

16. Į tinkamas darbo sąlygas. 

17. Gauti iš vadovų savalaikę informaciją. 

18. Teikti pasiūlymus slaugos praktikai tobulinti, kokybei gerinti. 

19. Nustatyta tvarka kelti kvalifikaciją. 

 

 



 

 

IV. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

20. Masažuotojas, nesant gydytojui , privalo savarankiškai teikti skubią medicinos 

pagalbą  šiais atvejais: 

20.1. esant klinikinei mirčiai; 

20.2. komai; 

20.3. šokui; 

20.4. kolapsui; 

20.5. asfikcijai; 

20.6. ūmiam kvėpavimo nepakankaamumui; 

20.7. esant uždariems ir atviriems galūnių lūžiams. 

 

 

 Masažuotojas vykdo „Vilties“ mokyklos-darželio Vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus. 

 Negalėdamas atvykti į darbą dėl pateisinamų priežasčių, apie tai įspėja įstaigos vadovą. 

 Masažuotojas, kuris neatlieka savo pareigų arba atlieka jas netinkamai, atsako įstatymų 

numatyta tvarka. 

 Masažuotojas už savo darbą atsiskaito įstaigos vadovui. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau:  

_________________________  
(pareigos) 

 

_________________________  
(parašas) 

 

__________________________  
(vardas, pavardė) 

 

_________________________  
(data) 

 

 


