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NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020 – 2021  M.M. 

Eil. 

Nr. 

Pareigos Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei 

1.  Mokytojos padėjėja Dirbti gali ne jaunesnis negu 18 metų asmuo, gavęs medicininės komisijos 

leidimą dirbti ir išklausęs higienos įgūdžių kursus, (įgijęs vidurinį 

išsilavinimą iki 2022 m.).   

Pareigos: 

1.Kartu su paskirtos grupės mokytoja prižiūrėti vaikus udymo veikloje; 

lydėti vaikus į lauką, išvykas. 

2. Užtikrinti gerą patalpų, įrengimų, inventoriaus higienos būklės priežiūrą. 

3. Pagal maitinimo grafiką atnešti maistą iš virtuvės, dalinti maistą, padėti 

mokytojoms ugdyti valgymo įgūdžius. 

4. Vykdyti kitus darbus grupėje. 
 

2.  Maitinimo organizatorė Funkcijos: 

Organizuoti maitinimą įstaigoje 

3.  Direktorės pavaduotojas 

ūkiui 
Funkcijos: viešųjų pirkimų organizavimas; saugos darbe, gaisrinės saugos, 

elektrosaugos, darbo higienos priežiūra. Pasatatų, statinių, remonto 

priežiūra. Nepedagoginių darbuotojų darbo organizavimas. 
4.  Raštvedė Ne mažesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, mokėjimas dirbti ,,Microsoft 

Office programiniu paketu”. Tvarkyti įstaigos raštvedybą, archyvą, 



darbuotojų asmens bylas, dirbti su LOBSTER programa, Mokinių registru, 

Centralizuoto mokinių priėmimo programa. 
5.  Sandėlininkė Ne mažesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas.  

Funkcijos:  

1.Prekių  priėmimas ir išdavimas. 

2. Priimtų prekių priėmimo-išdavimo apskaita. 

3. Prekių sandėliavimas.  
 

6.  Virėja Virėju gali dirbti asmuo turintis specialųjį išsilavinimą. 

Pareigos:  

1. Gaminti ir laiku pateikti vaikams geros kokybės maistą. 

2. Priimti produktus iš sandėlio. 

3. Atsakyti už teisingą maisto saugojimą ir išdavimą, už virtuvės patalpų ir 

indų priežiūrą, sanitarinę būklę. 

4. Žinoti maitinimo normas, maisto ruošimo taisykles. 
7.  Kiemsargis - valytojas Pareigos: palaikyti švarą ir tvarką įstaigos teritorijoje. 

8.  Akių gydytoja oftolmologė Funkcijos: 

Užtikrinti vaikų regos priežiūrą įstaigoje. 

9.  Specialistė - ortoptistė Funkcijos: 

Vaikų regos funkijos gerinimas. 

10.  Darbininkas –

santechnikas 

Darbininkas-pastatų ir 

statinių priežiūros 

Pareigos:  

1.Valyti pastato stogą, latakus. 

2. Atliktis smulkius remonto darbus. 

3. Kontroliuoti kanalizacijos šulinių dangčių tvarkingumą. 

4. Atlikti kanalizacijos valymo darbus. 

5. Paruošti įstaigos šildymo sistemą šildymos sezonui. 

6. Atlikti smulkius santechninius darbus. 
11.  Elektrikas Pareigos: 

1.Atsakyti už įstaigos elektros ūkį.  

2.Užtikrinti elektros įrengimų, mechanizmų, prietaisų darbą. 

3.Remontuoti ir keisti jungiklius, rozetes, smulkius elektros prietaisus. 



12.  Pagalbinis darbuotojas Pareigos: 

1.Padėti atlikti smulkius darbus darbininkui – santechnikui. 
 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020 – 2021 M.M. 

Eil.Nr. Pareigos Funkcijos  

1.  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja 
1.Planuoja ikimokyklinio ugdymo individualių ir grupinių veiklų turinį, 

lavina vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, 

pasitikėjimą ir supratimą. 

 2.Skatina vaikų kalbos vystymąsi, per pasakas, knygas, imitacinius 

žaidimus, diskutuojant ir ginčijantis.  

3.Vadovauja vaikų veiklai, sukuria sąlygas vaikų kūrybinei raiškai. 

4.Organizuoja vaikų veiklą, užtikrindamos jų saugumą, padeda spręsti 

konfliktus, ugdytis tinkamus mitybos, asmeninės higienos, kasdienius 

įgūdžius.  

5. Taiko pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, formas, kurie padeda 

vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti. 
2.  Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja 
1.Įgyvendina ugdymo turinį, atitinkantį 5-7 metų vaikų raidos bendruosius 

ir individualius ypatumus, padeda vaikui darniai augti ir ugdytis socialinę, 

sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas.  

2.Organizuoja ugdymo procesą derinant organizuotą, kryptingą 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą.  

3.Kuria vaiko ugdymui (si) tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką. 

4.Taiko pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, formas, kurie padeda 

vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti. Psichologinę ir fizinę aplinką. 
 

3.  Meninio ugdymo mokytoja 1.Organizuoja muzikinę veiklą įvairiomis formomis, sudarydama 

galimybę vaikams išreikšti save.  

2.Parenka ir pritaiko muzikinio ugdymo turinį skirtingo amžiaus vaikų 

ypatumams. 

3.Organizuoja meninę (šokio, dailės) veiklą įvairiomis formomis, 



sudarydamos galimybę vaikams išreikšti save.  

4.Parenka ir pritaiko meninio (choreografijos, vizualizacijos) ugdymo 

turinį skirtingo amžiaus vaikų ypatumams 

4.  Skyriaus vedėjas Skyriaus vedėjas vadovauja ugdymui skyriuje „Šilelis“. Jam atskaitingi 

skyriaus „Šilelis“ dirbantys pedagogai. 
5.  Logopedas 1.Teikia pagalbą vaikams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

 2.Atsižvelgdama į kiekvieno vaiko individualias galimybes, lavina vaiko 

gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus). 
6.  Specialusis pedagogas Teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. 

7.  Socialinis pedagogas 1.Ugdo vaikų gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko tėvais 

(globėjais), mokytojais.  

2.Padeda vaikams adaptuotis darželio ugdymosi aplinkoje. 
8.  Psichologas 1.Vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi problemas.  

2.Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius 

vaikus, jų tėvelius (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais. 
 

Informacija atnaujinta 2020-09-10 

 

 


