
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“  PAREIGYBĖS APRAŠYMŲ

TVIRTINIMO 

2022 m. gegužės 2  d. Nr. KRŽV1- 
Lazdijai

         Vadovaudamasi   Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ nuostatų, patvirtintų Lazdijų rajono

savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1048 „Dėl Lazdijų mokyklos-

darželio „Kregždutė“ nuostatų patvirtinimo“  28 punkto 28.3 papunkčiu: 

1. T v i r t i n u  Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ darbuotojų pareigybės aprašymus 

(pridedama):

1.1.  autobuso vairuotojo pareigybės aprašymą;

1.2.  bibliotekininko pareigybės aprašymą;

1.3.  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymą;

1.4.  elektriko pareigybės aprašymą;

1.5.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymą;

1.6.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymą;

1.7.  ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymą;

1.8.  Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojo pareigybės aprašymą;

1.9.  kiemsargio pareigybės aprašymą;

1.10. kompiuteristo pareigybės aprašymą;

1.11. logopedo pareigybės aprašymą;

1.12. meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymą;

1.13. mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymą;

1.14. neformaliojo švietimo mokytojo (kalbų mokymo) pareigybės aprašymą;

1.15. neformaliojo švietimo mokytojo (meninio ugdymo) pareigybės aprašymą;

1.16. pagalbinio darbininko pareigybės aprašymą;

1.17. pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymą;

1.18. pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymą;

1.19. personalo specialisto pareigybės aprašymą;

1.20. pradinio ugdymo (anglų k.) mokytojo pareigybės aprašymą;
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1.21. pradinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigybės aprašymą;

1.22. pradinio ugdymo (šokio) mokytojo pareigybės aprašymą;

1.23. pradinio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymą;

1.24. pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymą;

1.25. pradinio ugdymo vyr. mokytojo pareigybės aprašymą;

1.26. priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymą;

1.27. priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojo pareigybės aprašymą;

1.28. psichologo pareigybės aprašymą;

1.29. sandėlininko pareigybės aprašymą;

1.30. santechniko pareigybės aprašymą;

1.31. sekretoriaus pareigybės aprašymą;

1.32. socialinio pedagogo pareigybės aprašymą;

1.33. specialiojo pedagogo pareigybės aprašymą;

1.34. ūkvedžio pareigybės aprašymą;

1.35. valytojos pareigybės aprašymą;

1.36. vyr. virėjo pareigybės aprašymą;

1.37. virėjo pareigybės aprašymą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 

2020 m. vasario 07 d. įsakymą Nr. KRŽV1-14 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 

pareigybių aprašymų tvirtinimo“, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2020 m. 

lapkričio 19 d. įsakymą Nr. KRŽV1-74 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ pareigybės 

aprašymo tvirtinimo“, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2021 m. sausio 7 d. 

įsakymą Nr. KRŽV1- 2 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ pareigybės aprašymo“,  

Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2021 m. balandžio 07 d. įsakymą Nr. KRŽV1-

37 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ūkvedžio pareigybės aprašymo tvirtinimo“, 

Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. KRŽV1-

106 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ projektinio darbo specialisto pareigybės 

aprašymo tvirtinimo“, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. 

įsakymą Nr. KRŽV1-4 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ neformaliojo švietimo 

mokytojo (meninio ugdymo) pareigybės aprašymo tvirtinimo“, Lazdijų mokyklos-darželio 

„Kregždutė“ direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. KRŽV1-24 „Dėl Lazdijų mokyklos-

darželio „Kregždutė“ pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymo tvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įstatymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Direktorė                                                                                            Laimutė Jarmalavičienė
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
direktoriaus 2022 m. gegužės       d.          
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“  AUTOBUSO VAIRUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

        1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“(toliau - Mokyklos-darželio) autobuso vairuotojo 

(toliau-Autobuso vairuotojo) pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei (5 gr.).

       2. Pareigybės lygis – C, pareigybės kodas - 833101

       3.   Autobuso vairuotojas pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.  

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

       4.   Autobuso vairuotojo kvalifikacijai keliami šie reikalavimai:

       4.1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgytas D kategorijos kelių transporto

priemonės vairuotojo pažymėjimas; 

       4.2. analogiška darbo patirtis;

       4.3. autobuso vairuotojas turi žinoti ir 

išmanyti:

       4.3.1. kelių eismo taisykles ir praktiškai jomis vadovautis;

       4.3.2. vairuojamo autobuso įrengimo, veiklos principus ir naudojimo bei priežiūros ypatybes;

       4.3.3. maršruto, kuriuo jis važinės ypatumus, sustojimų vietas, mokinių skaičių, pavojingus

kelio ruožus;

       4.3.4. mokinių vežimo ypatybes poilsio dienomis, ekskursijų metu, prasidėjus rudens ir žiemos

sezonui bei nepalankiomis oro sąlygomis;

       4.3.5.  kaip  jam  elgtis  eismo  įvykio  metu,  mokėti  suteikti  pirmąją  medicinos  pagalbą

nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu;

       4.3.6. kaip elgtis autobuse kilus gaisrui.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

        5. Autobuso vairuotojo funkcijos:

        5.1. atvykti į darbą nustatytu laiku, gerai pailsėjusiam, blaiviam;

        5.2. patikrinti autobuso techninę būklę, tikrinimo metu ypatingą dėmesį atkreipti į:
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      5.2.1. autobuso kuro sistemos, šildymo ir tepimo sistemų būklę;

      5.2.2. stabdžių ir vairo būklę;

      5.2.3. autobuso vidaus apšvietimo, signalizavimo, kontrolinių prietaisų darbą;

      5.2.4. artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintų, gabaritinių ir stovėjimo šviesų, posūkio rodiklių ir kt.

veikimą;

      5.3.  patikrinti,  ar  autobuse  yra  pirmosios  pagalbos  vaistinėlė,  pirminės  gaisro  gesinimo

priemonės,  avarinio  sustojimo  ženklas  arba  mirksintis  raudonas  žibintas,  autobuso  remontui

kelionėje reikalingi įrankiai ir atsarginės dalys;

      5.4.  patikrinti,  ar  autobuso duslintuvo vamzdis  tvarkingas,  ar  išmetamos dujos nepateks  į

autobuso saloną;

      5.5. patikrinti autobuso padangų būklę, ar slėgis jose atitinka norminį;

      5.6. patikrinti, ar iš autobuso nesisunkia vanduo/aušinimo skystis, kuras, tepalas, ar nestringa

durų uždarymo mechanizmas;

      5.7. pasirūpinti, kad ant autobuso priekinės ir užpakalinės dalies būtų pritvirtinti kvadratiniai

geltonos spalvos skiriamieji ženklai su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo simboliu VAIKAI, kad

ant autobuso šono būtų užrašas MOKYKLINIS;

      5.8. jeigu autobusas nešvarus, privalo išvalyti jo saloną, nuplauti autobuso išorę;

      5.9.  išvykstant  į  kelionę,  su  savimi  turėti  vairuotojo  pažymėjimą,  transporto  priemonės

registravimo liudijimą ir  jos  valstybinės  techninės  apžiūros  taloną,  įstatymų nustatytą  draudimo

dokumentą,  mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymą,  kelionės  lapą,  maršruto tvarkaraštį  ir  kitus

būtinus dokumentus;

       5.10.  kelių  eismą  kontroliuojantiems  pareigūnams  pareikalavus,  pateikti  atitinkamus

dokumentus;

       5.11. laiku ir saugiai nuvežti mokinius į paskirties vietą;

       5.12. laukti mokinių nustatytose autobuso sustojimo vietose – stotelėse;

       5.13. užtikrinti, kad mokiniai galėtų saugiai įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo

vietose pagal mokinių gyvenamąją vietą;

       5.14. stebėti  mokinius,  kad jie įliptų į  autobusą ir  išliptų iš  jo autobusui sustojus. Įlipus

mokiniams, patikrinti, ar autobuso durelės gerai uždarytos;

       5.15. reikalauti, kad mokiniai liptų į autobusą ir išliptų iš jo tvarkingai, teikdami pirmenybę

jaunesnio amžiaus mergaitėms ir berniukams bei neįgaliems asmenims;

       5.16.  reikalauti  iš  mokinių laikytis  mokinių elgesio taisyklių,  neleisti  smurtauti,  tyčiotis,

triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius, įvairius kvaišalus, šiukšlinti ir pačiam elgtis kultūringai:

nerėkti, nesikeikti, nerūkyti autobuse ir bei kt.;
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        5.17. mokinius vežti su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis, avarinę signalizaciją

(žiburėlius) įjungti sustojus, kai mokiniai įlaipinami ar išlaipinami;

        5.18. išlaipinti mokinius taip, kad jiems nereikėtų pereiti kelio; jeigu tokios galimybės nėra,

išlipantiems  iš  autobuso  mokiniams  priminti,  kad  į  kitą  kelio  ar  gatvės  pusę  galima  eiti  tik

nuvažiavus autobusui ir tik per pėsčiųjų perėją, o jeigu tokios nėra, eiti stačiu kampu, įsitikinus, kad

arti nėra važiuojančių transporto priemonių;

        5.19. vežti mokinius labai atidžiai, pasirinkti saugų greitį, nepradėti staigiai važiuoti ir staigiai

stabdyti, išskyrus atvejus, kai staigus stabdymas būtinas avarijai išvengti;

        5.20. vežant mokinius atidžiai stebėti šviesoforų, eismą reguliuojančių pareigūnų signalus,

kelio ženklus, kelių ženklinimą, autobuso mechanizmų ir prietaisų darbą;

       5.21. važiuoti per nesaugomą geležinkelio pervažą tik įsitikinus, kad neartėja traukinys. Per

saugomą geležinkelio pervažą reikia važiuoti tik tada, kai užtvaras pakeltas, šviesoforas išjungtas

arba jame šviečia žalia šviesa, ir įsitikinus, kad neartėja traukinys;

       5.22. dėl gedimo autobusui sustojus geležinkelio pervažoje, vairuotojas privalo nedelsdamas

išlaipinti mokinius, bandyti nustumti autobusą, o jeigu tai padaryti neįmanoma ir girdisi artėjančio

traukinio bildesys, reikia gestais signalizuoti garvežio mašinistui apie pavojų;

       5.23.  autobuso vairuotojas privalo:

       5.23.1. nevežti  mokykliniu autobusu pašalinių asmenų (atsitiktinių pakeleivių,  Mokyklos-

darželio darbuotojų, mokinių tėvų, globėjų, rūpintojų, giminaičių ir kt.), kurie neįrašyti Mokyklos-

darželio direktoriaus įsakyme; 

       5.23.2. nevežti daugiau mokinių, negu mokykliniame autobuse yra sėdimų vietų;

       5.23.3.  sugedus autobusui arba įvykus nelaimei,  nepalikti  mokinių be priežiūros;  įvykus

nelaimei, jeigu yra sužeistų, nedelsiant kviesti  greitąją pagalbą ir policiją, pačiam suteikti pirmąją

pagalbą nukentėjusiems, o sugedus autobusui, kuriuo toliau tęsti  kelionės neįmanoma,  mokinius

išleisti vykti į Mokyklą-darželį ar namus tik su lydinčiu suaugusiu Mokyklos-darželio darbuotoju

(draudžiama palikti mokinius vienus arba vienus išleisti vykti į Mokyklą-darželį ar namus);

        5.23.4. apie įvykusią nelaimę nedelsiant pranešti Mokyklos-darželio administracijai;

        5.24. kad autobuse nekiltų gaisras, autobuso vairuotojas privalo:

        5.24.1. neleisti susikaupti ant autobuso variklio ir jo karterio dulkėms, susimaišiusioms su kuru

ir tepalais;

        5.24.2. nenaudoti atviros ugnies arti kuro sistemos ir kuro bako;

        5.24.3. gerai prižiūrėti autobuso elektros įrenginius;

        5.25. jeigu autobuse kilo gaisras, reikia nedelsiant evakuoti iš jo mokinius į saugią vietą ir

gesinti ugnies židinį turimomis priemonėmis (gesintuvu, nedegiu audeklu, smėliu ir kt.);
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        5.26. Autobuso vairuotojas privalo kasdien aiškiai ir įskaitomai pildyti kelionės dokumentus,

periodiškai atlikti autobuso techninę priežiūrą, laiku šalinti gedimus, galinčius turėti įtakos eismo

saugumui, nustatytu periodiškumu paruošti ir pristatyti autobusą techninei apžiūrai;

        5.27. negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, iš anksto pranešti apie tai

Mokyklos-darželio direktoriui;

         5.28. Autobuso vairuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:

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

         5.28.2.  primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi mokinio

elgesio taisykles;

         5.28.3.  raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją, Mokyklos-

darželio direktorių;

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

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Mokyklos-darželio darbuotojus, direktorių) ir/ar

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

          5.29. sąžiningai ir tiksliai vykdyti patikėtas pareigas;

          5.30. vairuoti pasirenkant saugų greitį;

          5.31. užtikrinti, kad mokiniai būtų laiku nuvežti į paskirties vietą;

          5.32. užtikrinti mokinių saugumą autobuse.

          6. Autobuso vairuotojas be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus teisės aktų nustatytus

ar Mokyklos-darželio direktoriaus pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

          7. Autobuso vairuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

     8. Autobuso vairuotojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką mokykloje, reaguoti į

smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

___________________

Susipažinau ir sutinku

____________________________________
( vardas, pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
direktoriaus 2022 m. gegužės        d.     
įsakymu Nr. KRŽVI-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ BIBLIOTEKININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

      1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau - Mokyklos-darželio) bibliotekininko (toliau 

– Bibliotekininko) pareigybė yra priskiriama specialistų 4 grupei.

      2. Pareigybės lygis – B, pareigybės kodas 262204.

      3.  Bibliotekininkas  tiesiogiai  pavaldus  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui  ir  atskaitingas

Mokyklos-darželio direktoriui.

                                                  II SKYRIUS
       SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Bibliotekininkas turi atitikti šiuos reikalavimus:

      4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

4.3.  žinoti lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo taisykles;

4.4.  išmanyti  bibliotekos  darbui  keliamus  metodinius  reikalavimus  ir  bibliotekos  veiklą

reglamentuojančius teisės aktus; 

4.5.  mokėti  savarankiškai  planuoti  ir  organizuoti  savo veiklą,  spręsti  iškilusias  problemas ir

konfliktus; 

4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.7. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

      5. Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

      5.1.  planuoja,  analizuoja,  apibendrina  Mokyklos-darželio  bibliotekos  darbą  ir  atsiskaito

direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

      5.2. rengia metinę Mokyklos-darželio bibliotekos veiklos ataskaitą, teikia ją Mokyklos-darželio

direktoriui;
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      5.3. komplektuoja ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją,

vaikų, metodinę literatūrą;

      5.4.  pildo,  tvarko ir  saugo Mokyklos-darželio  bibliotekos fondo, bibliotekos informacinių

laikmenų fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

       5.5. rengia naudojimosi Mokyklos-darželio bibliotekos taisykles;

       5.6.  užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus;

5.7. dalyvauja ugdant mokinių informacinius gebėjimus;

       5.8. organizuoja Mokyklos-darželio bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės 

knygos,  bendrosios  apskaitos  knygos,  dienoraščiai,  kataloginės kortelės,  skirtukai,  formuliarai  ir

kt.);

5.9. tvarko bibliotekos informacinių laikmenų fondą;

       5.10. suderinęs su Mokyklos-darželio direktoriumi organizuoja Mokyklos-darželio bibliotekos

fondo patikrinimą vieną kartą per septynerius metus;

       5.11.  organizuoja  ir  vykdo Mokyklos-darželio  mokinių,  mokytojų,  pagalbos  specialistų,

vadovų, 

aptarnaujančio personalo (toliau – vartotojų)  aptarnavimą: supažindina su bibliotekos teikiamomis

galimybėmis ir naudojimosi bibliotekos taisyklėmis, moko naudotis atviru bibliotekos fondu, atsako

į vartotojų bibliografines užklausas, padeda nariams rasti informaciją;

 5.12. priima iš vartotojo vietoje prarastų ar sugadintų  dokumentų ar įrangos tokius pat arba 

pripažintus lygiaverčiais dokumentus ar įrangą;

        5.13. dalyvauja Mokyklos-darželio direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose, rengiant

ir įgyvendinant Mokyklos-darželio veiklos planus (programas);

        5.14.  vykdo  kitus  teisės  aktų  nustatytus  ar  Mokyklos-darželio  direktoriaus  priskirtus

nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

        6. Bibliotekininkas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą

žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

         7. Bibliotekininkas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, 

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________

(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
direktoriaus 2022 m. gegužės        d. įsakymu 
Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

       1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau Mokyklos-darželio) direktoriaus pavaduotojo

ugdymui (toliau – Pavaduotojas ugdymui) pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų

pavaduotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 134101.

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus Lazdijų mokyklos-darželio 

„Kregždutė“ direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 4. Pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   4.1. turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo ir /

arba pradinių  klasių mokytojo kvalifikaciją;

     4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

   4.3.  turėti  skaitmeninio  raštingumo  kompetencijas  visose  penkiose  srityse  (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras; 

   4.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2003 m.  gruodžio  24 d.  nutarimu Nr.

1688 reikalavimus;

     4.5. gebėti ir išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius

teisės aktus, žinoti Mokyklos-darželio strategiją, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja

LR įstatymai, Vyriausybės nutarimai;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų

tvarkymo ir apskaitos taisykles;  

4.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas, dirbti

komandoje;

     4.8. gerai išmanyti Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos darbo principus; 
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     4.9. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas;

     4.10.  išmanyti  ir  gebėti  pagal  kompetenciją  taikyti  savo  darbe  ugdymo  organizavimą

reglamentuojančius teisės aktus.

     4.11.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

5. Direktoriaus pavaduotoju ugdymui negali būti asmuo:

      5.1. teismo sprendimu pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, – iki jo pripažinimo veiksniu

ar veiksnumo apribojimo panaikinimo;

       5.2.  sergantis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministerijos  atitinkamame sąraše

nustatytomis ligomis;

       5.3.  buvęs  SSRS valstybės  saugumo  komiteto  (NKVD,  NKGB,  MGB,  KGB)  kadrinis

darbuotojas, kuriam taikomi teisės aktais numatyti apribojimai;

        5.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

       

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

        6. Pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:

  6.1. organizuoja Mokyklos-darželio pradinio ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;

  6.2. organizuoja metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;

         6.3. organinizuoja ir koordinuoja ilgalaikių planų, neformaliojo ugdymo ir kitų ugdymo /

švietimo programų rengimą, aptarimą ir įgyvendinimą;

  6.4. organizuoja programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų 

aptarimus;

  6.5. organizuoja mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo 

klausimais;

  6.6. teikia mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;

  6.7.  vertina  ir  stebi  ugdymo  rezultatus  bei  ugdymo  procesą,  teikia  metodinę  pagalbą

mokytojams, vertina jų praktinę veiklą.

7. Rengia Mokyklos-darželio:

      7.1.  pamokų,  neformaliojo  ugdymo tvarkaraščius,  mokinių  mokymosi  pusmečių  ir  metines

suvestines bei jas analizuoja;

7.2. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoja;

7.3. direktoriaus įsakymų projektus;

      7.4. ataskaitas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir
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kitoms institucijoms.

8. Vykdo priežiūrą:

8.1. Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;

8.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų vykdymą;

      8.3. darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštiškai informuoja Mokyklos-darželio direktorių apie

darbo drausmės pažeidimus);

8.4. pamokų, neformaliojo ugdymo tvarkaraščių vykdymą;

8.5. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinės veiklos vykdymą, bendradarbiavimą

su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;

8.6. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal Raštvedybos taisykles.

9. Koordinuoja:

9.1. Vaiko gerovės komisijos darbą;

9.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų, logopedo, specialiojo pedagogo,

socialinio pedagogo, psichologo, pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų dirbančių pradinio ugdymo

srityje veiklą;

9.3. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklą;

9.4. programų rengimą specialiųjų poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;

9.5. mokytojų darbą su gabiais mokiniais; 

9.6. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis.

9.7. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius 

Mokyklos-darželio bendruomenės santykius;

      10. Pavaduotojas ugdymui atsako už:

      10.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, Mokyklos-darželio nuostatų, darbo tvarkos

taisyklių laikymąsi, direktoriaus įsakymų vykdymą, tinkamą funkcijų atlikimą;

      10.2. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

      10.3. teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

      10.4. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir

patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką;

      11. Pavaduoja Mokyklos-darželio direktorių jam nesant darbe.

      12. Pavaduotojas ugdymui už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

_____________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“
direktoriaus 2022 m. gegužės      d. 
direktoriaus  įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“
ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

       1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) elektriko pareigybė 

(toliau-Elektriko) yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei ( 5 gr.).  

       2.  Pareigybės lygis – C, pareigybės kodas 741101.

3. Elektrikas tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

      4. Elektrikui keliami tokie kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. dirbti priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų;

4.2. turintis elektriko ir elektrosaugos kvalifikacinius pažymėjimus;

4.3.  medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti;

4.4.  elektrikas  turi žinoti:

      4.4.1. administracinių patalpų išdėstymą, pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, greitosios 

medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos) telefonų numerius ir adresus, apšvietimo išdėstymą 

ir jo įjungimo bei išjungimo vietas;

     4.4.2. elektrotechnikos pagrindus;

     4.4.3. pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę;

     4.4.4. elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones;

     4.4.5. elektros įrengimų ir prietaisų montavimo ir remonto būdus bei eiliškumą;

     4.4.6. žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus;

     4.4.7. elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį;

     4.4.8. elektros variklių ir prietaisų, generatorių, transformatorių, komutacinės ir įvadinės 

aparatūros, akumuliatorių, jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą; 

4.4.9. racionalaus elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, apsaugos 

nuo perkrovų būdus;

     4.4.10. rėlinės apsaugos paskirtį;

     4.4.11. įrengimų ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus;

4.4.12. sudėtingų kontrolinių matavimo prietaisų paskirtį ir panaudojimo sąlygas;
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       4.4.13. visų rūšių elektrinių jungčių techninius reikalavimus;

4.4.14. telemechanikos ir elektronikos pagrindus;

       4.4.15. bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus;

       4.4.16. saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros 

įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką;

4.4.17. elektroninės sistemos prietaisų sandarą ir konstrukciją, jų remonto, priežiūros, 

kompleksinio bandymo būdus, tvarką ir eiliškumą;

        4.4.18. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams.

                                                       III SKYRIUS
         ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 5. Elektrikas atlieka tokius elektros įrengimų  ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros 

darbus:

5.1.  remontuoja elektros apšvietimo sistemas;

5.2.  prižiūri, kad patalpų apšvietimas būtų ne mažesnis, kaip nustatyta higienos normose;

       5.3. pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis 

įjungimo schemomis;

5.4.  paruošia darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus;

5.5.  atlieka kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų remonto darbus;

       5.6. atlieka darbus, vykdomus techninės priežiūros tvarka – tai darbai, kurie nenurodyti 

darbų, vykdomų pagal nurodymus ir pavedimus sąrašuose: tikrinimas, bandymas, matavimas, 

keitimas, sureguliavimas, remontas, priežiūra, gedimų nustatymas, dalių keitimas, aptarnavimas, 

tepimas, valymas.

        6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas 

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

          7. Elektrikas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką mokykloje , reaguoti į smurtą ir

patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

_____________________________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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                                                                                              PATVIRTINTA
                                                                                                               Lazdijų mokyklos-darželio

                                                                                                         „Kregždutė“ direktoriaus
                                                                                                       2022 m. gegužės        d.
                                                                                                       įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų  mokyklos-darželio  „Kregždutė“  (toliau  -  Mokyklos-darželio)  ikimokyklinio,

priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo (toliau - Mokytojo padėjėjo) pareigybė yra priskiriama

kvalifikuotų darbuotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – C, kodas 531101.

3. Mokytojo  padėjėjas  tiesiogiai  pavaldus Mokyklos-darželio  direktoriaus  pavaduotojui

ugdymui ir atskaitingas direktoriui.

                                                    II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.  Mokytojo padėjėjas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją, būti išklausęs 

privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 

programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, praėjęs medicininę 

apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su 

vaikais.

4.2. Mokytojo  padėjėjas privalo išmanyti:

4.2.1. plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją, ženklinimą ir naudojimo 

būdus;

4.2.2. Mokyklos-darželio struktūrą, darbo organizavimą;

4.2.3. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga, higiena;

4.2.4. tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką;

4.2.5. reikalavimus lovos ir kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus;

4.2.6. Mokyklos-darželio  įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles;

4.2.7. baldų priežiūros reikalavimus, grupės interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;

4.2.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

4.3. Mokytojo padėjėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Mokyklos-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais.
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III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

     5. Mokytojo  padėjėjo funkcijos: 

     5.1. padėti aprengti ir nurengti vaikus, kloti jų lovytes, padėti vaikams plautis rankas, atnešti į 

grupę ar valgyklą maistą iš virtuvės, serviruoti stalus ir pateikti maistą vaikams. Plauti indus, 

pasirūpinti virintu vandeniu vaikams burnai skalauti, keisti patalynę, rankšluosčius, servetėles pagal

grafiką arba esant būtinumui;

     5.2. padėti vaikams susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.;

     5.3. lydėti vaikus lipant laiptais, einant pasivaikščioti, į išvykas, ekskursijas, laikytis saugumo: 

vienas suaugęs eina vaikų grupės priekyje, kitas – gale;

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

priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

     5.6. laikyti plovimo ir dezinfekavimo priemones pažymėtame inde, specialiai tam skirtoje 

(vaikams neprieinamoje) vietoje;

5.7. pasiženklinti valymo inventorių;

5.8. sekti patalpų temperatūros režimą, apšvietimą, ventiliaciją;

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

5.10. laikyti asmens daiktus tik personalo persirengimui skirtoje vietoje;

5.11. plauti žaislus, prižiūrėti grupės augalus, gėles, tvarkyti savo grupės aikštelės teritoriją;

5.12. nuolat apžiūrėti lauko žaidimų aikštelę, smėlio dėžę, kad nebūtų stiklo šukių, aštrių daiktų;

5.13. plauti grindis, kai nėra vaikų. Plaunant laiptus,  valant langus laikytis visų saugumo 

reikalavimų;

5.14. bendradarbiauti su grupės mokytoja, padėti ugdymo procese;

5.15. pastebėjus inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus, informuoja Mokyklos –

darželio ūkvedį;

6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, 

kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją

7. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Mokytojo padėjėjas atsako įstaigos darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio “Kregždutė” 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

            1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio)  Ikimokyklinio

ugdymo  programos  ikimokyklinio  ugdymo  mokytojo  metodininko  (toliau  –  Mokytojas

metodininkas) pareigybė priskiriama specialistų 4 grupei.

            2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234201.

            3. Mokytojas metodininkas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui ir atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Mokytojas  metodininkas,  einantis  šias  pareigas,  turi  atitikti  šiuos  specialius

reikalavimus:

            4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu,  arba aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 m. ar specialųjį

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2.  įgijęs  pedagogo  kvalifikaciją,  baigęs  vieną  iš  mokytojų  rengimo  ikimokyklinėms

įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, turintis  ikimokyklinio ugdymo mokytojo

kvalifikaciją,  bei  atitinkantis  kitus  reikalavimus  mokytojų  kvalifikacijai,  patvirtintus  Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774;

            4.3.  turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

            4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

            4.5. išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo

principus;
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            4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

          4.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo asmens medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

          4.8.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

          4.9.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymą ir

mokytojo  darbą,  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,

elektrosaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

            5. Šias pareigas einantis Mokytojas metodininkas vykdo šias funkcijas :

            5.1.  sistemingai  stebi  ir  vertina  vaiko  gebėjimus,  socialinę-kultūrinę kompetenciją,

brandumo

mokyklai lygmenį, fiksuoja vaiko pasiekimus;

            5.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;

            5.3. planuoja ir organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-

si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius;

   5.4.  kuria  stimuliuojančią,  funkcionalią,  dinamišką,  psichologiškai  ir  fiziškai  saugią

ugdymo(-si) aplinką;

   5.5. supažindina šeimą su ikimokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

daromą vystymosi pažangą;

            5.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją

teikia  jiems informaciją, konsultuoja;

  5.7. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si)

poreikius;

            5.8. vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis „Įstaiga, vykdanti

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

  5.9.  bendradarbiauja  su  kitais  pedagogais  (logopedu,  socialiniu  pedagogu,  psichologu,

specialiuoju pedagogu, ikimokyklinio ugdymo mokytojais, būsimais mokytojais ir kt.);

  5.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene: seniūnija, administracinėmis bei

socialinės  rūpybos  įstaigomis,  biblioteka,  kultūros  centru,   įvairiomis  visuomeninėmis

organizacijomis, kitomis rajono, respublikos ugdymo įstaigomis;
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  5.11. prisideda prie bendruomenės socialinių programų, projektų įgyvendinimo;

  5.12.  tvarko  grupės  vaikų  asmens  dokumentus,  vaikų  lankomumo  apskaitą,  kaupia

pateisinamus dokumentus ir juos saugo;

  5.13. veda vaikų lankomumo grafikus  ,,Mūsų darželis“ ir ,,Lobster '' programose, atsako už

grafikų pildymo teisingumą;

  5.14. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.15. dalyvauja bendrose Mokyklos-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos

įsivertinime, Mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime ir kt.;

 5.16. priima vaikus į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (teisėtais vaiko atstovais), kitais

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (teisėtų vaiko atstovų) leidimą/prašymą.

  6. Įvykus nelaimingam atsitikimui,  suteikia nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą (esant

reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir  apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar  kitam

atsakingam asmeniui;

  7.  Vykdo kitas  teisės  aktų  nustatytas  ar  Mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją;

  8. Atsako už ugdomųjų vaikų saugumą Mokyklos-darželio grupės patalpose, lauke, renginių metu;

         9. Mokytojas metodininkas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-

darželyje, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

         10. Mokytojas metodininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                               _____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio “Kregždutė” 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

            1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio)  Ikimokyklinio

ugdymo programos ikimokyklinio ugdymo mokytojo (toliau - Mokytojas)  pareigybė priskiriama

specialistų 4 grupei.

            2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234201.

            3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir 

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu,  arba aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 m. ar specialųjį

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2.  būti  įgijęs  pedagogo  kvalifikaciją,  būti  baigęs  vieną  iš  mokytojų  rengimo

ikimokyklinėms  įstaigoms  arba  edukologijos  studijų  krypties  programų,  turintis  ikimokyklinio

ugdymo  mokytojo  kvalifikaciją,  bei  atitinkantis  kitus  reikalavimus  mokytojų  kvalifikacijai,

patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.

V-774;

            4.3.  turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

            4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

            4.5. išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo

principus;

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-05-02 Nr. KRŽV1-47



            4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

          4.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo asmens medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

          4.8.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

          4.9.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymą ir

mokytojo  darbą,  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,

elektrosaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

            5. Šias pareigas einantis Mokytojas vykdo šias funkcijas:

            5.1.  sistemingai  stebi  ir  vertina  vaiko  gebėjimus,  socialinę-kultūrinę kompetenciją,

brandumo

mokyklai lygmenį, fiksuoja vaiko pasiekimus;

            5.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;

            5.3. planuoja ir organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-

si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius;

   5.4.  kuria  stimuliuojančią,  funkcionalią,  dinamišką,  psichologiškai  ir  fiziškai  saugią

ugdymo(-si) aplinką;

   5.5. supažindina šeimą su ikimokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

daromą vystymosi pažangą;

            5.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją

teikia  jiems informaciją, konsultuoja;

  5.7. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si)

poreikius;

            5.8. vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis „Įstaiga, vykdanti

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

  5.9.  bendradarbiauja  su  kitais  pedagogais  (logopedu,  socialiniu  pedagogu,  psichologu,

specialiuoju pedagogu, ikimokyklinio ugdymo mokytojais, būsimais mokytojais ir kt.);

  5.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene: seniūnija, administracinėmis bei

socialinės  rūpybos  įstaigomis,  biblioteka,  kultūros  centru,   įvairiomis  visuomeninėmis

organizacijomis, kitomis rajono, respublikos ugdymo įstaigomis;

2
 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-05-02 Nr. KRŽV1-47



  5.11. prisideda prie bendruomenės socialinių programų, projektų įgyvendinimo;

  5.12.  tvarko  grupės  vaikų  asmens  dokumentus,  vaikų  lankomumo  apskaitą,  kaupia

pateisinamus dokumentus ir juos saugo;

  5.13. veda vaikų lankomumo grafikus  ,,Mūsų darželis“ ir ,,Lobster '' programose, atsako už

grafikų pildymo teisingumą;

  5.14. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.15. dalyvauja bendrose Mokyklos-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos

įsivertinime, Mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime ir kt.;

 5.16. priima vaikus į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (teisėtais vaiko atstovais), kitais

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (teisėtų vaiko atstovų) leidimą/prašymą.

  6. Įvykus nelaimingam atsitikimui,  suteikia nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą (esant

reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir  apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar  kitam

atsakingam asmeniui;

  7.  Vykdo kitas  teisės  aktų  nustatytas  ar  Mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją;

  8. Atsako už ugdomųjų vaikų saugumą Mokyklos-darželio grupės patalpose, lauke, renginių metu;

         9. Mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti

į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

         10. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo tvarkos

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

                                               _____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio “Kregždutė” 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO VYR. MOKYTOJO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

            1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio)  Ikimokyklinio

ugdymo programos  ikimokyklinio  ugdymo Vyr.  mokytojo  (toliau  –  Vyr.  mokytojas)  pareigybė

priskiriama specialistų 4 grupei.

            2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234201.

            3. Vyr. mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

ir atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM IKIMOKYKLINIO

UGDYMO VYR. MOKYTOJUI 

4. Vyr. mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu,  arba aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 m. ar specialųjį

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2.  būti  įgijęs  pedagogo  kvalifikaciją,  būti  baigęs  vieną  iš  mokytojų  rengimo

ikimokyklinėms  įstaigoms  arba  edukologijos  studijų  krypties  programų,  turintis  ikimokyklinio

ugdymo Vyr.  mokytojo kvalifikaciją,  bei  atitinkantis  kitus reikalavimus mokytojų kvalifikacijai,

patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.

V-774;

            4.3.  turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

            4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

            4.5. išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo
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principus;

            4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

          4.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo asmens medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

          4.8.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

          4.9.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymą ir

mokytojo  darbą,  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,

elektrosaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO VYR. MOKYTOJO

FUNKCIJOS

            5. Šias pareigas einantis Vyr. mokytojas vykdo šias funkcijas:

            5.1.  sistemingai  stebi  ir  vertina  vaiko  gebėjimus,  socialinę-kultūrinę kompetenciją,

brandumo

mokyklai lygmenį, fiksuoja vaiko pasiekimus;

            5.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;

            5.3. planuoja ir organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-

si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius;

   5.4.  kuria  stimuliuojančią,  funkcionalią,  dinamišką,  psichologiškai  ir  fiziškai  saugią

ugdymo(-si) aplinką;

   5.5. supažindina šeimą su ikimokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

daromą vystymosi pažangą;

            5.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją

teikia  jiems informaciją, konsultuoja;

  5.7. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si)

poreikius;

            5.8. vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis „Įstaiga, vykdanti

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

  5.9.  bendradarbiauja  su  kitais  pedagogais  (logopedu,  socialiniu  pedagogu,  psichologu,

specialiuoju pedagogu, ikimokyklinio ugdymo mokytojais, būsimais mokytojais ir kt.);
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  5.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene: seniūnija, administracinėmis bei

socialinės  rūpybos  įstaigomis,  biblioteka,  kultūros  centru,  įvairiomis  visuomeninėmis

organizacijomis, kitomis rajono, respublikos ugdymo įstaigomis;

  5.11. prisideda prie bendruomenės socialinių programų, projektų įgyvendinimo;

  5.12.  tvarko  grupės  vaikų  asmens  dokumentus,  vaikų  lankomumo  apskaitą,  kaupia

pateisinamus dokumentus ir juos saugo;

  5.13. veda vaikų lankomumo grafikus  ,,Mūsų darželis“ ir ,,Lobster '' programose, atsako už

grafikų pildymo teisingumą;

  5.14. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.15. dalyvauja bendrose Mokyklos-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos

įsivertinime, Mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime ir kt.;

 5.16. priima vaikus į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (teisėtais vaiko atstovais), kitais

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (teisėtų vaiko atstovų) leidimą/prašymą.

  6. Įvykus nelaimingam atsitikimui,  suteikia nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą (esant

reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir  apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar  kitam

atsakingam asmeniui;

  7.  Vykdo kitas  teisės  aktų  nustatytas  ar  Mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją;

  8. Atsako už ugdomųjų vaikų saugumą Mokyklos-darželio grupės patalpose, lauke, renginių metu;

         9. Vyr. mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

         10. Vyr. mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

                                               _____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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                                                                                                PATVIRTINTA 
                                                                                                Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
                                                                                                  direktoriaus 2022 m. gegužės        d. 
                                                                                                  įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
KIEMSARGIO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) kiemsargio (toliau-

Kiemsargio) pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei (6 gr.).          

2. Pareigybės lygis – D, pareigybės kodas 961303.

3. Kiemsargis pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.  

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Mokyklos-darželio Kiemsargio pareigybės reikalavimai:

4.1. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.2. būti ne jaunesnis, kaip 18 metų; 

      4.3. būti fiziškai pajėgus atlikti  darbą;

4.4.  sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

4.5. laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

      4.6. laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

5.   Mokyklos-darželio Kiemsargis vykdo šias funkcijas:

5.1.  pagal paskirtį naudoja inventorių;

      5.2. prieš pradedant darbą, apeina teritoriją ir įsitikina ar visi šuliniai uždengti dangčiais, ar nėra

nutrauktų oro elektros linijų laidų. Jeigu aptikta pažeidimų, tą vietą aptveria ir praneša ūkvedžiui;

5.3.  nušluoja šaligatvius, mokyklos išorėje esančius laiptus, kieme esančias žaidimų aikšteles;

      5.4. žiemos metu nukasa sniegą nuo šaligatvių ir takų, išorinių Mokyklos-darželio laiptų, esant

slidiems laiptams bei takams, juos pabarsto smėliu ar žvyru, susidarius ant stogų varvekliams juos

nudaužo;

5.5.  prižiūri  teritorijoje  esančius  želdinius  ir  šiltnamį:  sodina  medelius,  augalus  ir  gėles,
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reikalui esant juos laisto,  prižiūri;

5.6.  pjauna žolę Mokyklos-darželio teritorijoje, elektrine arba motorine žoliapjove, nupjautą

žolę krauna į nurodytą vietą, laikosi darbų saugos ir sveikatos reikalavimų;

5.7. baigus  darbą,  šiukšles  sudeda  į  dėžes  ir  į  tam  tikslui  skirtas  vietas,  apžiūri  priskirtą

teritoriją, ar nepalikta įrankių, patikrina, ar neliko gaisrą galinčių sukelti medžiagų, sudeda įrankius,

darbo rūbus ir apsaugines priemones į tam skirtą vietą;

5.8. taupiai naudoja įstaigos resursus;

5.9. griežtai laikosi asmens higienos taisyklių;

       5.10. atlieka pavestus darbus įstaigos kieme;

 5.11. nedelsiant informuoja ūkvedį apie pastebėtą inventoriaus sugadinimą.

       6. Kiemsargis be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus Mokyklos-darželio vadovybės

pavestus darbus.

       7. Kiemsargis turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje , reaguoti į 

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
direktoriaus 2022 m. gegužės       d.          
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ KOMPIUTERISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

      1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) kompiuteristo (toliau-

Kompiuteristas) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei (4 gr.).    

2. Pareigybės lygis – B, pareigybės kodas 251104.

      3. Informacinių technologijų specialistas tiesiogiai pavaldus Mokyklos–darželio ūkvedžiui ir 

atskaitingas direktoriui.

II  SKYRIUS
    SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Kompiuteristas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, (įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995

metų) išsilavinimą;

4.2. operacinių sistemų, duomenų bazių, taikomųjų programų veikimo principus;

      4.3.  gebėti  diegti  programinę įrangą,  aptarnauti  kompiuterinius  tinklus, vykdyti  techninės

įrangos priežiūrą; 

      4.4.  saugos  darbe,  priešgaisrinės  saugos,  elektrosaugos,  apsaugos  ir  asmens  higienos

reikalavimus;

      4.5. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                       III SKYRIUS
          ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

      5. Kompiuteristo funkcijos:

      5.1. šalinti techninius ir programinius gedimus; 

      5.2. administruoti informacines sistemas ir rengti jų naudojimo projektus;

5.3.  atlikti techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą;

      5.3. vykdyti naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujinti;

5.4.  vykdyti mokyklos-darželio „Kregždutė“ svetainės priežiūrą;

5.5.  teikti Mokyklos-darželio darbuotojams pagalbą informacinių technologijų klausimais;
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      5.6. atlikti kitus Mokyklos-darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, ūkvedžio  

pavedimus pagal savo kompetenciją;

5.7. prižiūrėti kompiuterizuotas darbo vietas;

5.8. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

6. Informacinių technologijų specialistas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką 

Mokykloje-darželyje , reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

7. Kompiuteristas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA 
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
direktoriaus 2022 m. gegužės       d. 
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

       1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) logopedo (toliau-

Logopedas)  pareigybė  priskiriama  specialistų  grupei  (4  gr.),  atsižvelgiant  į  išsilavinimą,  kuris

būtinas toms pareigoms eiti.

      2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 235202.

      3. Logopedas tiesiogiai  pavaldus Mokyklos-darželio  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui ir

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Logopedu gali dirbti asmuo:

 4.1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir logopedo kvalifikaciją;

 4.2. įgijęs specialiosios pedagogikos  kvalifikacinį laipsnį; 

 4.3. baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją).

       4.4. Logopedas turi:

4.4.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

4.4.2.  gerai  mokėti  lietuvių  kalbą,  jos  mokėjimo  lygis  turi  atitikti  teisės  aktais  nustatytų

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

 4.4.3. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

 4.4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje;

 4.4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 4.4.6.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

        4.4.7.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

          5. Logopedas atlieka šias funkcijas: 

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-05-02 Nr. KRŽV1-47



          5.1.  įvertina  mokinių  kalbos  raidos  ypatumus,  nustato  kalbos  ir  kitus  komunikacijos

sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;

          5.2. teisės aktų nustatyta tvarka siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,

turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;

          5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais,

rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Lazdijų švietimo centro

pedagoginės psichologinės pagalbos specialistais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų

pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko;

           5.4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos

ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;

           5.5.  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

           5.6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė

pagalba, mokomąją medžiagą, mokymo priemones, individualias ugdymo programas;

            5.7.  konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir

kitus  asmenis,  tiesiogiai  dalyvaujančius  ugdymo  procese,  specialiosios  pedagoginės  pagalbos

mokiniams teikimo klausimais;

            5.8. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese

specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos

sutrikimų lavinimui;

            5.9.  tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

            5.10.  savo darbe taiko logopedines naujoves, nuolat tobulina savo kvalifikaciją;

            5.11.  dalyvauja  Mokyklos-darželio  Vaiko  gerovės  komisijos  darbe,  posėdžiuose,

pasitarimuose, vidaus įsivertinimo vykdyme, strateginiame planavime,  renginiuose, projektuose ir

kitoje Mokyklos-darželio direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

             5.12 informuoja  Mokyklos-darželio  bendruomenę  aktualiais  kalbos  raidos,  kalbos

neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo

klausimais;

              5.13. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

              5.14. atsako už ugdomųjų vaikų saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, neformaliojo švietimo

užsiėmimų metu.

              6. Pagal kompetenciją vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Mokyklos-darželio direktoriaus

priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

               7. Logopedas  turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės      d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
MENINIO UGDYMO VYR. MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) meninio ugdymo vyr.

mokytojo (toliau – Vyr. mokytojo) pareigybė yra priskiriama  4 specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2, kodas 233024.

3. Vyr. mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio  direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Vyr. mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turi  turėti  ne žemesnį  kaip aukštąjį  universitetinį  išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštuoju koleginiu išsilavinimu su profesinio bakalauro

kvalifikaciniu  laipsniu  ar  jam  prilygintu  išsilavinimu,  turintis  valstybės  nustatytą  pedagogo

kvalifikaciją;

4.2. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetinėmis programomis bei

elektroniniu paštu, būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo

programoms;  

4.3. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijų reikalavimus;

4.4. atitikti  kitus  reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų  mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.

V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

4.5. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme,

laikytis Pedagogų etikos kodekso;
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4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Mokyklos-darželio nuostatus, Mokyklos-

darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo

darbą.

          4.7. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.8. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis Vyr. mokytojas vykdo šias funkcijas:

         5.1.  vadovaudamasis  Mokyklos-darželio  ikimokyklinio  ugdymo  programa,  Bendrąja

priešmokyklinio ugdymo programa, atsižvelgdamas į individualius ir specialiuosius vaikų ugdymosi

poreikius,  amžių,  ugdymo programų tikslus,  higienos  normų reikalavimus,  planuoja  ir  organizuoja

ugdomąjį procesą, ruošiasi veikloms;

         5.2.  vertina  mokinių  pasiekimus  ir  informuoja   mokyklos  vadovus,  esant  poreikiui

bendradarbiauja  su  kitais  mokyklos  pedagoginiais  darbuotojais,  analizuoja  ir  įsivertina  savo

pedagoginę veiklą, tobulina profesines kompetencijas, vykdo kitas veiklas;

         5.3. pagal Mokyklos-darželio direktoriaus patvirtintą grafiką veda grupinius ir individualius

muzikos užsiėmimus, kurių metu ugdo vaikų meninius sugebėjimus;

        5.4. kuria ir turtina įvairiapusę ugdymo aplinką, kaupia vaizdines priemones, skatinančias aktyvią

ugdomąją  veiklą  (metodinės  rekomendacijos,  aprašai,  atributika,  medžiagos,  priemonės,  paveikslai,

literatūra ir kt.);

         5.5. inicijuoja, rengia, dalyvauja edukaciniuose meno ir kultūros projektuose;

         5.6. organizuoja ir/ar dalyvauja bendruose Mokyklos-darželio renginiuose, projektuose, šventėse,

ruošia mokinius konkursams ir renginiams Mokykloje-darželyje ir už jos ribų, edukacines išvykas;

5.7.  dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime;

          5.8.  dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose;

 5.9.  viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje;

5.10. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

     6. Nedelsiant  informuoja Mokyklos-darželio  direktorių,  pagalbos  specialistus,  pastebėjus  ar

įtarus  mokinį,  esant  apsvaigus  nuo  psichotropinių  ar  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų,  mokinio

atžvilgiu  taikomą smurtą  ar  įvairaus  pobūdžio  netinkamą elgesį,  patyčias  ir  reaguoja  į  tokį  elgesį,
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sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį.

         7. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą (esant

reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir  apie  įvykį  praneša  Mokyklos-darželio  direktoriui  ar  kitam

atsakingam asmeniui.

          8. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas,

kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

          9. Vyr. mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti

į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

           10. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų ir neformaliojo švietimo

užsiėmimų metu.

___________________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data) 
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio “Kregždutė” 
Direktoriaus 2022 m. gegužės     d.
įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                          I SKYRIUS
     PAREIGYBĖ

       1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) mokytojo padėjėjo

(toliau- Mokytojo padėjėjas) pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei (5 gr).

      2.  Pareigybės lygis – C, kodas 531201.

      3.  Mokytojo padėjėjas pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir 
atskaitingas direktoriui.

                                        II SKYRIUS 

      SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

     4.  Reikalavimai Mokytojo padėjėjo pareigas einančiam asmeniui: 

     4.1. mokytojo padėjėjas turi būti įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

     4.2. mokėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;

     4.3. dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo

skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui

skirta technika bei mokymo priemonėmis;

     4.4.  bendradarbiauti  su  mokytoju,  specialiuoju  pedagogu,  logopedu,  kitais  specialistais  ir

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

     4.5. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

      4.6. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus.

                                     III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

      5.  Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

      5.1.  orientuotis  aplinkoje,  susijusioje su ugdymu(si),  mokykloje ir už jos ribų ugdomosios

veiklos, pamokų, pertraukų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, veiklų, renginių ir išvykų metu;

     5.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

     5.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
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     5.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

     5.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

     5.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

          5.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta technika bei mokymosi priemonėmis;

          5.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

          5.5. bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu

(mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei

pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;

          5.6.  padeda  mokytojui  parengti  ir/ar  pritaikyti  mokiniui  (mokinių  grupei)  reikalingą

mokomąją medžiagą;

          5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

          6. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės,

kuriems teikia  pagalbą,  saugumą pamokų,  veiklų,   pertraukų ir  lydėjimo mokykliniu   autobusu

metu;         

          7. Už pareigybės aprašyme numatytų pareigų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos

įstatymų nustatyta tvarka;

          8. Mokytojo padėjėjas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką

           

______________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželis „Kregždute“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (KALBŲ MOKYMO) PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pareigybės  pavadinimas  –  Lazdijų  mokyklos-darželio  „Kregždutė“  (toliau  -  Mokyklos-

darželio)  neformaliojo  švietimo  mokytojo  (kalbų  mokymo)  (toliau-  Neformaliojo  švietimo

mokytojo) 

2. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės kodas 235301.

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir 

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Neformaliojo  švietimo  mokytojas,  einantis  šias  pareigas,  turi  atitikti  šiuos  specialius

reikalavimus:

4.1. turėti  aukštąjį  (aukštesnįjį,  įgytą  iki  2009 metų,  ar  specialųjį  vidurinį,  įgytą  iki  1995

metų) išsilavinimą;

4.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

4.2.1. būti baigęs užsienio kalbos (anglų) mokytojų rengimo arba užsienio kalbos (anglų)

filologijos studijų programą;

4.2.2. būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) užsienio kalbos (anglų)

ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursą; 

4.2.3.  atitikti  kitus  reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

4.2.4.  mokėti lietuvių kalbą (turėti ne žemesnę kaip antrąją valstybinės kalbos mokėjimo

kategoriją);

4.2.5. būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kaip  ji  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso;
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4.2.6. išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą

ir mokytojo darbą.

      4.3. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

       4.4. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus;

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis Neformaliojo švietimo mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1. ugdo  mokinius  pagal  Ankstyvojo  užsienio  kalbų  mokymo  bendrąją  programą ir  jai

įgyvendinti  Mokyklos-darželio  ugdymo  planuose  numatytas  valandas,  neformaliojo  švietimo

programas ir skirtas valandas;

5.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina

mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir Mokyklos-

darželio  vadovus,  bendradarbiauja  su  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais  darbuotojais,

analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą, tobulina profesines kompetencijas;

           5.3 planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas Mokyklos-darželio bendruomenei,organizuoja

konkursus,  olimpiadas  ir  renginius  Mokykloje-darželyje  ir  juose  dalyvauja,  ruošia  mokinius

konkursams ir renginiams Mokykloje-darželyje, už Mokyklos-darželio ribų, edukacines išvykas;

           5.4. dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose, Mokyklos-darželio

organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose;

5.5.  budi Mokykloje-darželyje;

           5.6. dalyvauja projektų, prevencinių programų rengime, ir jų įgyvendinime;

5.7.  ruošia veiklos ataskaitas;

5.8.  dalyvauja pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdyme;

5.9.  dalyvauja pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikloje;

5.10. dalyvauja Mokyklos-darželio įsivertinimo veikloje; 

5.11. ruošia dokumentus Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijai.

          6.  Neformaliojo švietimo mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką 

Mokykloje-darželyje, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

           7.  Nedelsiant informuoja Mokyklos-darželio direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar 

įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio 

atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį, 

sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį;
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            8. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir 

neformaliojo švietimo užsiėmimų metu.

             9. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas 

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

_____________________________________                     
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės      d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (MENINIO UGDYMO) PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) neformaliojo švietimo

mokytojo (meninio ugdymo) pareigybė yra priskiriama 4 specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2, kodas 235501.

3. Neformaliojo švietimo mokytojas (meninio ugdymo) tiesiogiai  pavaldus Mokyklos-darželio

direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4.  Neformaliojo švietimo mokytojas (meninio ugdymo), einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos

specialius reikalavimus:

4.1. turi  turėti  ne žemesnį  kaip aukštąjį  universitetinį  išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštuoju koleginiu išsilavinimu su profesinio bakalauro

kvalifikaciniu  laipsniu  ar  jam  prilygintu  išsilavinimu,  turintys  valstybės  nustatytą  pedagogo

kvalifikaciją;

4.2. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetinėmis programomis bei

elektroniniu paštu, būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo

programoms;  

4.3. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijų reikalavimus;

4.4. atitikti  kitus  reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų  mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.

V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
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4.5. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme,

laikytis Pedagogų etikos kodekso;

4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Mokyklos-darželio nuostatus, Mokyklos-

darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo

darbą, darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,  elektrosaugos

reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias  pareigas  einantis  neformaliojo  švietimo  mokytojas  (meninio  ugdymo)  vykdo  šias

funkcijas:

5.1. integruoja neformaliojo vaikų švietimo programas į grupės, klasės ugdomąją veiklą, taiko

tradicines ir šiuolaikiškas ugdymo metodikas, derina jas su programų reikalavimais;

5.2. planuoja  ugdomąją  veiklą,  ruošiasi  veikloms,  vertina  mokinių  pasiekimus  ir  informuoja

mokyklos  vadovus,  esant  poreikiui  bendradarbiauja  su kitais  mokyklos  pedagoginiais  darbuotojais,

analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą, tobulina profesines kompetencijas, vykdo kitas veiklas;

5.3.  kuria  ir  turtina  įvairiapusę  ugdymo  aplinką,  kaupia  vaizdines  priemones,  skatinančias

aktyvią  ugdomąją  veiklą  (metodinės  rekomendacijos,  aprašai,  atributika,  medžiagos,  priemonės,

paveikslai, literatūra ir kt.);

          5.4. bendradarbiauja su rajono, šalies ir tarptautiniais socialiniais partneriais meno sklaidos,

projektinės veiklos, ugdymo kokybės gerinimo klausimais;

          5.5. inicijuoja, rengia, dalyvauja edukaciniuose meno ir kultūros projektuose vietiniu, šalies ir

tarptautiniu mastu;

          5.6. organizuoja ir/ar dalyvauja bendruose Mokyklos-darželio renginiuose, projektuose, šventėse,

ruošia  mokinius  konkursams  ir  renginiams  Mokykloje-darželyje,  už  Mokyklos-darželio  ribų,

edukacines išvykas;

5.7.  dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime;

         5.8.  dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose;

5.9.  viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje.

5.10. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

           6. Neformaliojo švietimo mokytojas (meninio ugdymo) turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) 

aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

            7. Nedelsiant informuoja Mokyklos-darželio direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar 
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įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio 

atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį, 

sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį;

           8. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą (esant 

reikalui iškviečia greitąją pagalbą) ir apie įvykį praneša Mokyklos-darželio direktoriui ar kitam 

atsakingam asmeniui;

           9.  Vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, 

kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

          10. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir neformaliojo 

švietimo užsiėmimų metu.

          11. Neformaliojo švietimo mokytojas (meninio ugdymo) už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________________
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data) 
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                                                                                                PATVIRTINTA 
                                                                                                Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
                                                                                                  direktoriaus 2022 m. gegužės       d. 
                                                                                                  įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
 PAGALBINIO DARBININKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

      1.  Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) pagalbinio darbininko 

(toliau- Pagalbinio darbininko) pareigybė yra priskiriama darbuotojų grupei (6 gr.). 

      2.  Pareigybės lygis – D, pareigybės kodas 962201.

      3. Darbininkas pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.  

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Reikalavimai darbininko pareigas einančiam asmeniui:

      4.1. būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

    4.2.  būti fiziškai pajėgus atlikti šį darbą;

    4.3. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;

      4.4. žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;

      4.5. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

4.6. laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

      4.7. laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas;

      4.8. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

      5. Darbininkas vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri ir tvarko želdinius, vejas, gėlynus, esant būtinumui laisto. Žiemos metu valo sniegą 

Mokyklai-darželiui priklausančioje teritorijoje;

      5.2. kasdien išneša šiukšles iš virtuvės;

      5.3. grėbia lapus, pjauna žolę nurodytose vietose;

      5.4. karpo krūmus, gyvatvores, genėja medžius;

      5.5. atlieka pavestus darbus pastato viduje;

      5.6. valo pastato sienas, užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pastatų stogus;
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      5.7. padeda paruošti patalpas renginiams;

5.8. sutvarko darbo vietą ir inventorių, sandėliuoja jį nurodytoje pagalbinėje patalpoje;

      5.9. nedelsiant informuoja ūkvedį apie pastebėtą inventoriaus, skirto minėtiems darbams atlikti, 

sugadinimą;

      5.10 vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas,

kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

      6. Pagalbinis darbininkas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“
direktoriaus 2022 m. gegužės     d.
įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
 PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

         1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) pailgintos mokymosi

dienos grupės auklėtojo (toliau –  Grupės auklėtojas) pareigybė yra priskiriama specialistų 4 grupei.

         2.  Pareigybės lygis – A2, kodas 235905.

         3. Grupės auklėtojas pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus  pavaduotojui ugdymui ir

atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

          4. Grupės auklėtojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu,  arba aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 m. ar specialųjį

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2.  būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

4.3.  Grupės auklėtojas privalo:

  4.3.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  4.3.2.  gerai  mokėti  lietuvių  kalbą,  jos  mokėjimo lygis  turi  atitikti  teisės  aktais  nustatytų

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

  4.3.3. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

  4.3.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje;

  4.3.5. gebėti daryti įtaką asmenų santykiams ir bendravimui, stimuliuoti ir skatinti vienai ar

kitai veiklai;

  4.3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

  4.3.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;
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  4.3.8.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

     5. Grupės auklėtojas vykdo šias funkcijas:

           5.1. organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą

grupės

 patalpose ir lauke;

           5.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių;

           5.3. pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;

           5.4. sudaro sąlygas mokiniams atlikti namų darbus,  suteikia vaikui reikiamą mokymosi

pagalbą;

            5.5.  informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą

pailgintos dienos grupėje;

             5.6. bendradarbiauja su kitais mokykloje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais;

             5.7. informuoja mokyklos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

             5.8. grupės vaikus išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis,

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;

             5.9. dalyvauja mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose; organizuojamuose

susirinkimuose, posėdžiuose, savivaldoje; įvairiuose renginiuose, projektuose;

              5.10. laikosi mokyklos-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių;

              5.11. tvarko pailgintos mokymosi dienos grupės dokumentaciją, pildo grafikus, veda vaikų

lankomumo  grafikus  Lobster  programoje,  renka  ir  saugo  pateisinamuosius  lankomumo

dokumentus,  

              5.12. nuolat tobulina savo kvalifikaciją.

              5.13. tvarko klasę ir Mokyklos-darželio viešąsias-edukacines erdves;

              5.14. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

              5.15. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą

(esant reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar

kitam atsakingam asmeniui;

               5.16. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
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                6. Grupės auklėtojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

              7. Grupės auklėtojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką mokykloje, reaguoti į

smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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                                                                                                PATVIRTINTA 
                                                                                                Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
                                                                                                  direktoriaus 2022 m. gegužės      d. 
                                                                                                  įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
  PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) pastatų priežiūros 

darbininko (toliau- darbininko) pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbininkų grupei. 

2.  Pareigybės lygis – C, pareigybės kodas 711908.

3. Pareigybės paskirtis – prižiūrėti Mokyklos-darželio statinius, patalpas, atlikti nesudėtingus

statybos remonto darbus pastato viduje ir lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventorių.

4. Darbininkas pavaldus Mokyklos-darželio ūkvedžiui ir atskaitingas  direktoriui.

  

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

       5.2. išmanyti statinių, patalpų, inžinerinių komunikacijų, baldų ir kito inventoriaus priežiūros ir 

paprastojo remonto darbus;

       5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugos ir Bendrųjų 

gaisrinės saugos taisyklių, sanitarijos ir higienos reikalavimus ir juos vykdyti; 

     5.4. žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;

       5.5. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

 5.6. laikytis darbo drausmės, etikos reikalavimų, sąžiningai atlikti savo pareigas;

       5.7. vadovautis Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, kitais įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais ir pan., bei šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

      6. Darbininkas vykdo šias funkcijas:

6.1. prižiūri statinius, patalpas, inžinerines komunikacijas, baldus ir kitą inventorių; 

      6.2. atlieka nesudėtingus pastato remonto darbus;

      6.3. atlieka įvairius smulkius staliaus darbus;
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      6.4. prižiūri ir remontuoja baldus, žaislus, darbo inventorių;

      6.5. remontuoja ir prižiūri lauko įrenginius (pavėsines, tvoras, smėlio dėžes);

      6.6. padeda įstaigos darbuotojams tvarkyti interjerą, pasiruošti renginiams;

      6.7. dirba tik su tvarkingais, nekeliančiais grėsmės sveikatai ir gyvybei darbo įrengimais ir 

priemonėmis;

      6.8. sutvarko darbo vietą ir inventorių, sandėliuoja jį nurodytoje pagalbinėje patalpoje;

      6.9. nedelsiant informuoja Mokyklos-darželio ūkvedį apie pastebėtus inventoriaus, pastato 

sistemų gedimus;

      6.10. teikia pasiūlymus ūkvedžiui apie atliekamų darbų kokybės gerinimo ir iškilusių problemų 

sprendimo būdus;

                                                           IV SKYRIUS
                                                          ATSAKOMYBĖ
        7. Darbininkas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti į

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

         8. Darbininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų  mokyklos-darželio  „Kregždutė“
direktoriaus 2022 m. gegužės      d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

 
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“

PERSONALO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

       1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokyklos-darželio) personalo specialisto

(toliau  – Personalo  specialistas)  pareigybė priskiriama  specialistų  grupei  (4  gr.),  atsižvelgiant  į

išsilavinimą toms pareigoms eiti.  

       2.  Pareigybės lygis – B, pareigybės kodas 242305.

       3. Personalo specialistas pavaldus Mokyklos-darželio direktoriui. 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 4. Personalo specialistas  turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

       4.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)

išsilavinimą;  

       4.2. gebėti bendrauti su žmonėmis, turėti žinių apie pedagoginio darbo specifiką; 

       4.3. mokėti panaudoti praktiniame darbe LR galiojančius normatyvinius aktus;

       4.4. sugebėti savarankiškai priimti sprendimus;

       4.5. surasti ir analizuoti reikalingą informaciją; 

       4.6. sugebėti atlikti darbą, esant psichologiškai sudėtingai situacijai; 

       4.7. tvarkyti personalo dokumentaciją; 

       4.8. atlikti informacijos apdorojimą ir analizę;

       4.9. išsirinkti konkrečiai situacijai efektyviausią kandidatų paieškos metodą;

       4.10. mokėti organizuoti darbą; 

       4.11. mokėti sukurti ir panaudoti personalo vertinimo sistemą;

       4.12. sugebėti spręsti konfliktines situacijas; 

       4.13. argumentuotai pateikti savo nuomonę;

       4.14.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 
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                                                                  III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

   5. Personalo specialisto funkcijos:

         5.1. paruošti, įforminti ir tvarkyti personalo dokumentaciją pagal LR galiojančius įstatymus ir

normatyvinius aktus;

         5.2. paruošti personalo dokumentaciją pridavimui į archyvą, suderinus su Mokyklos-darželio

sekretoriumi; 

         5.3. atlikti personalo duomenų kaupimą ir pastovų aktualizavimą, taip pat kaupti duomenis

elektroninėse formose. Pateikti reikalingą informaciją Mokyklos-darželio direktoriui;

        5.4.  sudaryti  personalo  darbo grafikus,  atostogų grafikus,  pildyti  darbo laiko  apskaitos

žiniaraščius;

  5.5. tvarkyti pedagogų registrą;

        5.6. organizuoti darbuotojų paiešką laisvoms darbo vietoms:

        5.6.1. išsirinkti numatyto kandidato personalo atrankos proceso eigą;

        5.6.2. parašyti darbo skelbimą;

        5.6.3. remiantis pareigybių aprašymais, sudaryti kandidatų (vertinimo) kriterijus;

        5.6.4. bendradarbiauti su valstybinėmis tarnybomis, atsakingomis už užimtumą ir personalo

atrankos firmomis;

        5.7. organizuoti naujų darbuotojų įsijungimą į Mokyklos-darželio  veiklą:

        5.7.1.  paruošti  informaciją,  kuri  padėtų naujiems darbuotojams susipažinti  su Mokykla-

darželiu ir adaptuotis joje;   

        5.7.2. organizuoti naujų darbuotojų apmokymus prieš pradedant darbą;

        5.8. organizuoti pareigybių aprašymų sudarymą ir darbo įvykdymui reikalingų sugebėjimų

nustatymą;

        5.9. organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, planuoti personalo mokymams numatytų

priemonių panaudojimą;       

        5.10. organizuoti vertinimo proceso eigą, apdoroti ir analizuoti vertinimo rezultatus, daryti

pasiūlymus dėl darbuotojų paskyrimo ir profesinės karjeros formavimo;

        5.11. išsiaiškinti darbuotojų poreikius ir norus, duoti pasiūlymus motyvacijos didinimui;

        5.12. laikytis LR galiojančių įstatymų reikalavimų (Darbo kodeksas, Civilinis kodeksas ir kt.).

Informuoti vadovybę ir darbuotojus apie įstatymų pasikeitimus;

        5.14. konsultuoti darbuotojus savo kompetencijos ribose, peržiūrėti skundus ir pareiškimus,

kurie susiję su personalo valdymo klausimais;
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        5.15. informuoti darbuotojus apie pokyčius Mokyklos-darželio veiklos organizavime, dėl kitų

su personalo valdymu susijusių klausimų.

        6. puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti į smurtą ir

patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką;

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________

(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželis „Kregždute“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės      d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
PRADINIO UGDYMO (ANGLŲ KALBOS) MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pareigybės  pavadinimas  –  Lazdijų  mokyklos-darželio  „Kregždutė“  (toliau-Mokykla-

darželis)  pradinio  ugdymo  programos  pradinio  ugdymo  (anglų  kalbos)   mokytojo  (toliau  –

Mokytojas) pareigybė priskiriama specialistų 4 grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234101.

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriui direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui ir atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti  aukštąjį  (aukštesnįjį,  įgytą  iki  2009 metų,  ar  specialųjį  vidurinį,  įgytą  iki  1995

metų) išsilavinimą;

4.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

         4.3. būti baigęs užsienio kalbos (anglų) mokytojų rengimo arba užsienio kalbos (anglų)

filologijos studijų programą;

         4.4. būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) užsienio kalbos (anglų)

ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursą; 

         4.5.  atitikti  kitus reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

        4.6. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

        4.7.  būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kaip  ji  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso;

        4.8. gebėti savarankiškai planuoti  ir organizuoti  savo veiklą,  valdyti,  kaupti ir analizuoti

informaciją, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

        4.9.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 
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        4.10.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

        4.11.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą

ir  mokytojo  darbą, darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,

elektrosaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis Mokytojas vykdo šias funkcijas:

         5.1. ugdo mokinius pagal  Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo bendrąją programą ir jai

įgyvendinti  Mokyklos-darželio  ugdymo  planuose  numatytas  valandas,  neformaliojo  švietimo

programas ir skirtas valandas;

          5.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina

mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir mokyklos

vadovus,  bendradarbiauja su kitais  mokyklos  pedagoginiais  darbuotojais,  analizuoja  ir  įsivertina

savo pedagoginę veiklą, tobulina profesines kompetencijas;

5.3.  planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos-darželio bendruomenei; 

            5.4. organizuoja konkursus, renginius Mokykloje-darželyje ir juose dalyvauja,  ruošia

mokinius konkursams ir renginiams Mokykloje-darželyje ir už jos ribų, edukacines išvykas;

            5.5.  dalyvauja  Mokyklos-darželio  sudarytose  darbo grupėse,  komisijose,  mokyklos

organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose;

5.6.  budi Mokykloje-darželyje;

5.7.  dalyvauja projektų rengime ir jų įgyvendinime;

5.8.  ruošia veiklos ataskaitas;

5.9.  dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime;

5.10. dalyvauja pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdyme;

5.11. dalyvauja pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veiklose;

5.12. dalyvauja Mokyklos-darželio įsivertinimo veikloje; 

           5.13. ruošia dokumentus Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijai.

  6.  Nedelsiant informuoja Mokyklos-darželio direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar 

įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio 

atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį, 

sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį.
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            7. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą (esant

reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir  apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar  kitam

atsakingam asmeniui.

           8. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

           9. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir neformaliojo

švietimo užsiėmimų metu.

10. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
PRADINIO UGDYMO (TIKYBOS) VYR. MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

           1. Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) pradinio ugdymo

(tikybos) vyr. mokytojo (toliau – Vyr. mokytojas) pareigybė priskiriama specialistų 4 grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234101.

           3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

          4. Vyr. mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   4.1. turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu, įgijęs pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją;

  4.2. turėti Kanoninį sutikimą;

         4.3. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

         4.4.  atitikti  kitus reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

        4.5.  būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kaip  ji  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso;

         4.6.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą

ir mokytojo darbą.

         4.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

        4.9. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
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         5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

         5.1. ugdo pradinių klasių mokinius pagal tikybos programas;

         5.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi ugdomosioms veikloms;

         5.3.  vertina mokinių pasiekimus ir  informuoja  apie  mokymosi  pažangą mokinių tėvus

(globėjus)  ir  Mokyklos-darželio  vadovus,  esant  poreikiui  bendradarbiauja  su  kitais  Mokyklos-

darželio  pedagoginiais  darbuotojais,  analizuoja  ir  įsivertina  savo  pedagoginę  veiklą,  tobulina

profesines kompetencijas, vykdo kitas veiklas;

          5.4. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas Mokyklos-darželio bendruomenei; 

          5.5. tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, vertina mokinių elgesį, savijautą,

mokymosi  pažangą,  nustatyta  tvarka  informuoja  mokinio  tėvus  (globėjus),  Mokyklos-darželio

vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;

           5.6. organizuoja konkursus, renginius ir juose dalyvauja, ruošia mokinius konkursams ir

renginiams Mokykloje-darželyje ir už jos ribų, edukacines išvykas;

           5.7. dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose, organizuojamuose

susirinkimuose, posėdžiuose, savivaldoje;

5.8.  dalyvauja projektų rengime ir jų įgyvendinime;

5.9.  ruošia veiklos ataskaitas;

5.10. dalyvauja pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikloje;

5.11. dalyvauja Mokyklos-darželio įsivertinimo veikloje;

5.12. tvarko Mokyklos-darželio viešąsias-edukacines erdves;

5.13. viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje;

5.14. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

             6. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

            7. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir neformaliojo

švietimo užsiėmimų metu.

 8.  Vyr.  mokytojas  turi  puoselėti  emociškai  saugią mokymo(si)  aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

 9. Vyr. mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės      d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO (ŠOKIO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  (toliau  –  Mokykla-darželis)  pradinio  ugdymo

mokytojo (šokio) (toliau – Mokytojas) pareigybė priskiriama specialistų 4 grupei.

2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234101.

3. Mokytojas  tiesiogiai  pavaldus  Mokyklos-darželio  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui  ir

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį arba (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995

metų) išsilavinimą;

4.2. būti  įgijęs  pedagogo kvalifikaciją,  baigęs  vieną iš  šokio mokytojų rengimo pradiniam

ugdymui ar  dėstomam dalykui  studijų programą arba edukologijos  studijų krypties  programą ir

turintis pradinio ugdymo ar dėstomo dalyko mokytojo kvalifikaciją

         4.3.  atitikti  kitus reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

        4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijų reikalavimus;

        4.5.  būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kaip  ji  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso;

         4.6.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,.

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą

ir mokytojo darbą

        4.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

        4.8. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus;
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III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

       5. Šias pareigas einantis Mokytojas vykdo šias funkcijas:

       5.1. ugdo pradinių klasių mokinius pagal pradinio ugdymo bendrąją programą ir jai įgyvendinti

ugdymo planuose numatytas valandas, įskaitant neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas

mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

        5.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina

mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir Mokyklos-

darželio  vadovus,  esant  poreikiui  bendradarbiauja  su  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais

darbuotojais,  analizuoja  ir  įsivertina  savo pedagoginę veiklą,  tobulina  profesines  kompetencijas,

vykdo kitas veiklas;

5.3.  planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas Mokyklos-darželio bendruomenei: 

          5.3.1.  bendradarbiauja  su pagalbos  mokiniui  specialistais  ir  kitais  Mokyklos-darželio

pedagoginiais  darbuotojais,  sprendžiant  mokinių  ugdymo(si)  sunkumus,  tvarko  mokinių

ugdomosios veiklos dokumentus, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta

tvarka  informuoja  mokinio  tėvus  (globėjus),  Mokyklos-darželio  vadovus  apie  ugdymo  procese

iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;

           5.3.2.  organizuoja konkursus, renginius Mokykloje-darželyje ir juose dalyvauja, ruošia

mokinius konkursams ir renginiams Mokykloje-darželyje, už Mokyklos-darželio ribų,  edukacines

išvykas.

           5.3.3. dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose,  Mokyklos-

darželio organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, savivaldoje;

5.3.4. dalyvauja projektų rengime ir jų įgyvendinime;

 5.3.5. ruošia veiklos ataskaitas;

 5.3.6. dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime;

5.3.7. dalyvauja pradinių klasių metodinės grupės veiklose;

 5.3.8. dalyvauja Mokyklos-darželio įsivertinimo veikloje;

 5.3.9. ruošia dokumentus Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijai;

5.3.10. viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje;

     5.4.  užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

          6. Mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti į 

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

           7. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

           8. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir neformaliojo 
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švietimo užsiėmimų metu.

____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  (toliau  –  Mokykla-darželis)  pradinio  ugdymo

mokytojo metodininko  (toliau  –  Mokytojas  metodininkas)  pareigybė  priskiriama  specialistų  4

grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234101.

3. Mokytojas metodininkas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui ir atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Mokytojas metodininkas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    4.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį,  įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995

metų) išsilavinimą;

4.2.  būti  įgijęs  pedagogo  kvalifikaciją,  turėti  pradinių  klasių  mokytojo  metodininko

kvalifikacinę kategoriją;   

4.3. atitikti  kitus  reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų  mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

         4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

         4.5. turėti  skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

        4.6.  būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kaip  ji  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme, laikytis Pedagogo etikos kodekso;

        4.7. gebėti savarankiškai planuoti  ir organizuoti  savo veiklą,  valdyti,  kaupti ir analizuoti

informaciją, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
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        4.8.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

        4.9. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus;

        4.10.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą

ir  mokytojo  darbą, darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,

elektrosaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis Mokytojas metodininkas vykdo šias funkcijas  mokymo programai

įgyvendinti, pasirengti jos įgyvendinimui, taip pat su Mokyklos-darželio bendruomene susijusioje

veikloje:

5.1.  ugdo  pradinių  klasių  mokinius  pagal  pradinio  ugdymo  bendrąją  programą  ir  jai

įgyvendinti  ugdymo  planuose  numatytas  valandas,  įskaitant  neformaliojo  švietimo  valandas  ir

valandas, skirtas mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

   5.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina

mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir Mokyklos-

darželio  vadovus,  esant  poreikiui  bendradarbiauja  su  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais

darbuotojais,  analizuoja  ir  įsivertina  savo pedagoginę veiklą,  tobulina  profesines  kompetencijas,

vykdo kitas veiklas;

5.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas Mokyklos-darželio bendruomenei; 

5.4. vadovauja klasei,  planuoja, organizuoja klasės vaikų ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą,

bendradarbiauja  su  pagalbos  mokiniui  specialistais  ir  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais

darbuotojais,  sprendžiant  mokinių  ugdymo(si)  sunkumus,  tvarko  mokinių  ugdomosios  veiklos

dokumentus,  vertina  mokinių  elgesį,  savijautą,  mokymosi  pažangą,  nustatyta  tvarka  informuoja

mokinio tėvus (globėjus), Mokyklos-darželio vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus,

prireikus imasi prevencinių priemonių;

5.5. organizuoja konkursus, olimpiadas ir renginius Mokykloje-darželyje ir juose dalyvauja,

ruošia  mokinius  konkursams  ir  renginiams  Mokykloje-darželyje,  už  Mokyklos-darželio  ribų,

edukacines išvykas.

5.6. dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose, dalyvauja mokyklos-

darželio organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, savivaldoje;

5.7.  budi Mokykloje-darželyje pertraukų metu, renginiuose, valgykloje;

5.8. dalyvauja projektų rengime ir jų įgyvendinime;

5.9. ruošia veiklos ataskaitas;
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5.10.  dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime;

5.11. dalyvauja pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdyme;

5.12. dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, diagnostinių testų vertinime;

5.13.  dalyvauja pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikloje;

5.14.  dalyvauja Mokyklos-darželio įsivertinimo veikloje;

5.15.  ruošia dokumentus Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijai;

5.16.  tvarko klasę ir Mokyklos-darželio viešąsias-edukacines erdves;

5.17.  viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje.

5.18.  užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

          5.19. nedelsiant informuoja Mokyklos-darželio direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar

įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio

atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį,

sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį; 

           5.20. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą

(esant reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar

kitam atsakingam asmeniui;

          5.21. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

6.  Mokytojas  metodininkas  turi  puoselėti  emociškai  saugią  mokymo(si)  aplinką  Mokykloje-

darželyje, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

           7. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir neformaliojo

švietimo užsiėmimų metu.

9. Mokytojas metodininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio 

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  (toliau  –  Mokykla-darželis)  pradinio  ugdymo

mokytojo (toliau – Mokytojas) pareigybė priskiriama specialistų 4 grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234101.

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir 

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    4.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį,  įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995

metų) išsilavinimą;

4.2.  būti  įgijęs  pedagogo  kvalifikaciją,  turėti  pradinių  klasių  mokytojo  kvalifikacinę

kategoriją;     

4.3. atitikti  kitus  reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų  mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

         4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

         4.5. turėti  skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

        4.6.  būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kaip  ji  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme, laikytis Pedagogo etikos kodekso;

        4.7. gebėti savarankiškai planuoti  ir organizuoti  savo veiklą,  valdyti,  kaupti ir analizuoti

informaciją, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

        4.8.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 
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        4.9. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus;

        4.10.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą

ir  mokytojo  darbą, darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,

elektrosaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias  pareigas  einantis  Mokytojas  vykdo šias  funkcijas  mokymo programai  įgyvendinti,

pasirengti jos įgyvendinimui, taip pat su Mokyklos-darželio bendruomene susijusioje veikloje:

5.1.  ugdo  pradinių  klasių  mokinius  pagal  pradinio  ugdymo  bendrąją  programą  ir  jai

įgyvendinti  ugdymo  planuose  numatytas  valandas,  įskaitant  neformaliojo  švietimo  valandas  ir

valandas, skirtas mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

   5.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina

mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir Mokyklos-

darželio  vadovus,  esant  poreikiui  bendradarbiauja  su  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais

darbuotojais,  analizuoja  ir  įsivertina  savo pedagoginę veiklą,  tobulina  profesines  kompetencijas,

vykdo kitas veiklas;

5.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas Mokyklos-darželio bendruomenei; 

5.4. vadovauja klasei,  planuoja, organizuoja klasės vaikų ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą,

bendradarbiauja  su  pagalbos  mokiniui  specialistais  ir  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais

darbuotojais,  sprendžiant  mokinių  ugdymo(si)  sunkumus,  tvarko  mokinių  ugdomosios  veiklos

dokumentus,  vertina  mokinių  elgesį,  savijautą,  mokymosi  pažangą,  nustatyta  tvarka  informuoja

mokinio tėvus (globėjus), Mokyklos-darželio vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus,

prireikus imasi prevencinių priemonių;

5.5. organizuoja konkursus, olimpiadas ir renginius Mokykloje-darželyje ir juose dalyvauja,

ruošia  mokinius  konkursams  ir  renginiams  Mokykloje-darželyje,  už  Mokyklos-darželio  ribų,

edukacines išvykas.

5.6. dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose, dalyvauja Mokyklos-

darželio organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, savivaldoje;

5.7.  budi Mokykloje-darželyje pertraukų, renginių metu, valgykloje;

5.8. dalyvauja projektų rengime ir jų įgyvendinime;

5.9. ruošia veiklos ataskaitas;

5.10.  dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime;

5.11. dalyvauja pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdyme;

5.12. dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, diagnostinių testų vertinime;

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-05-02 Nr. KRŽV1-47



5.13.  dalyvauja pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikloje;

5.14.  dalyvauja Mokyklos-darželio įsivertinimo veikloje;

5.15.  ruošia dokumentus Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijai;

5.16.  tvarko klasę ir Mokyklos-darželio viešąsias-edukacines erdves;

5.17.  viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje;

5.18.  užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

          5.19. nedelsiant informuoja Mokyklos-darželio direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar

įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio

atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį,

sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį; 

           5.20. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą

(esant reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar

kitam atsakingam asmeniui;

          5.21. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

6. Mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti į 

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

           7. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir neformaliojo 

švietimo užsiėmimų metu.

8. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
Direktoriaus 2022 m. gegužės        d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
PRADINIO UGDYMO VYR. MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) pradinio ugdymo vyr.

mokytojo (toliau – Vyr. mokytojas) pareigybė priskiriama specialistų 4 grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234101.

3. Vyr. mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

ir atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYR. MOKYTOJUI

4. Vyr. mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    4.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį,  įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995

metų) išsilavinimą;

4.2.  būti  įgijęs  pedagogo kvalifikaciją,  turėti  pradinių klasių Vyr.  mokytojo  kvalifikacinę

kategoriją;     

4.3. atitikti  kitus  reikalavimus,  nustatytus  Reikalavimų  mokytojų  kvalifikacijai  apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu

Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

         4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

         4.5. turėti  skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

        4.6.  būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kaip  ji  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme, laikytis Pedagogo etikos kodekso;

        4.7. gebėti savarankiškai planuoti  ir organizuoti  savo veiklą,  valdyti,  kaupti ir analizuoti

informaciją, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

        4.8.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 
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        4.9. turėti išklausytų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programų pažymėjimus;

        4.10.  išmanyti  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymą,  Mokyklos-darželio  nuostatus,

Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą

ir  mokytojo  darbą, darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisro  saugos,  civilinės  saugos  taisykles,

elektrosaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYR. MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias  pareigas  einantis  Vyr.  mokytojas  vykdo  šias  funkcijas  mokymo  programai

įgyvendinti, pasirengti jos įgyvendinimui, taip pat su Mokyklos-darželio bendruomene susijusioje

veikloje:

5.1.  ugdo  pradinių  klasių  mokinius  pagal  pradinio  ugdymo  bendrąją  programą  ir  jai

įgyvendinti  ugdymo  planuose  numatytas  valandas,  įskaitant  neformaliojo  švietimo  valandas  ir

valandas, skirtas mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

   5.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina

mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir Mokyklos-

darželio  vadovus,  esant  poreikiui  bendradarbiauja  su  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais

darbuotojais,  analizuoja  ir  įsivertina  savo pedagoginę veiklą,  tobulina  profesines  kompetencijas,

vykdo kitas veiklas;

5.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas Mokyklos-darželio bendruomenei; 

5.4. vadovauja klasei,  planuoja, organizuoja klasės vaikų ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą,

bendradarbiauja  su  pagalbos  mokiniui  specialistais  ir  kitais  Mokyklos-darželio  pedagoginiais

darbuotojais,  sprendžiant  mokinių  ugdymo(si)  sunkumus,  tvarko  mokinių  ugdomosios  veiklos

dokumentus,  vertina  mokinių  elgesį,  savijautą,  mokymosi  pažangą,  nustatyta  tvarka  informuoja

mokinio tėvus (globėjus), Mokyklos-darželio vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus,

prireikus imasi prevencinių priemonių;

5.5. organizuoja konkursus, olimpiadas ir renginius Mokykloje-darželyje ir juose dalyvauja,

ruošia  mokinius  konkursams  ir  renginiams  Mokykloje-darželyje,  už  Mokyklos-darželio  ribų,

edukacines išvykas.

5.6. dalyvauja Mokyklos-darželio sudarytose darbo grupėse, komisijose, dalyvauja mokyklos-

darželio organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, savivaldoje;

5.7.  budi Mokykloje-darželyje pertraukų, renginių metu, valgykloje;

5.8. dalyvauja projektų rengime ir jų įgyvendinime;

5.9. ruošia veiklos ataskaitas;

5.10.  dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime;

5.11. dalyvauja pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdyme;
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5.12. dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, diagnostinių testų vertinime;

5.13.  dalyvauja pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikloje;

5.14.  dalyvauja Mokyklos-darželio įsivertinimo veikloje;

5.15.  ruošia dokumentus Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijai;

5.16.  tvarko klasę ir Mokyklos-darželio viešąsias-edukacines erdves;

5.17.  viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje.

5.18.  užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

          5.19. nedelsiant informuoja Mokyklos-darželio direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar

įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio

atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį,

sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį; 

           5.20. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą

(esant reikalui  iškviečia  greitąją  pagalbą)  ir apie  įvykį praneša Mokyklos-darželio  direktoriui  ar

kitam atsakingam asmeniui;

          5.21. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

          6. Vyr. mokytojas  turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

           7. Atsako už ugdomųjų mokinių saugumą Mokykloje-darželyje pamokų, pertraukų ir neformaliojo

švietimo užsiėmimų metu.

8. Vyr. mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio “Kregždutė” 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  (toliau  -  Mokyklos-darželio)  priešmokyklinio

ugdymo programos priešmokyklinio ugdymo mokytojo (toliau-Mokytojas) pareigybė priskiriama

specialistų 4 grupei. 

            2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234202.

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir 

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS DARBUOTOJUI 

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu,  arba aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 m. ar specialųjį

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją, baigęs vieną iš mokytojų rengimo priešmokyklinėms

įstaigoms  arba  edukologijos  studijų  krypties  programų,  turintis  auklėtojo  kvalifikaciją,  bei

atitinkantis kitus reikalavimus mokytojų kvalifikacijai, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774;

            4.3.  turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

            4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

            4.5. išmanyti priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo

principus;

             4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
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         4.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka ;

          4.8.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus.

                                                       III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

      5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

      5.1.  sistemingai  stebi  ir  vertina  vaiko  gebėjimus,  socialinę-kultūrinę kompetenciją,

brandumo

mokyklai lygmenį, fiksuoja vaiko pasiekimus;

            5.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;

            5.3. planuoja ir organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-

si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius;

   5.4.  kuria  stimuliuojančią,  funkcionalią,  dinamišką,  psichologiškai  ir  fiziškai  saugią

ugdymo(-si) aplinką;

   5.5. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

daromą vystymosi pažangą;

            5.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją

teikia  jiems informaciją, konsultuoja;

  5.7. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si)

poreikius;

            5.8. vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis „Įstaiga, vykdanti

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

.      5.9.  bendradarbiauja  su  kitais  pedagogais  (logopedu,  socialiniu  pedagogu,  psichologu,

specialiuoju pedagogu, ikimokyklinio ugdymo mokytojais, būsimais mokytojais ir kt.);

5.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene: seniūnija, administracinėmis bei

socialinės  rūpybos  įstaigomis,  biblioteka,  kultūros  centru,  įvairiomis  visuomeninėmis

organizacijomis, kitomis rajono, respublikos ugdymo įstaigomis;

  5.11. prisideda prie bendruomenės socialinių programų, projektų įgyvendinimo;

  5.12. tobulina savo kvalifikaciją ir įgytas žinias taiko praktikoje;

  5.13.  tvarko  grupės  vaikų  asmens  dokumentus,  vaikų  lankomumo  apskaitą,  kaupia

pateisinamus dokumentus ir juos saugo;
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  5.14. veda vaikų lankomumo grafikus  ,,Mūsų darželis“ ir ,,Lobster '' programose, atsako už

grafikų pildymo teisingumą;

  5.15. viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje;

  5.16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.17. dalyvauja bendrose Mokyklos-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos

įsivertinime, Mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime ir kt.;

  5.18.  puoselėja  vidinę  ir  išorinę  Mokyklos-darželio  aplinką,  rūpinasi  jos  įvaizdžiu  bei

kultūros formavimu.

  5.19.  vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją;

  5.20. atsako už ugdomųjų vaikų saugumą grupės patalpose, lauke ir išvykų metu; 

  6. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo tvarkos

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

         7. Mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti

į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

                                                _____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio “Kregždutė” 
Direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  (toliau  -  Mokykla-darželis)  priešmokyklinio

ugdymo  programos  priešmokyklinio  ugdymo  vyr.  mokytojo  (toliau-Vyr.  mokytojas)  pareigybė

priskiriama specialistų 4 grupei. 

            2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 234202.

3. Mokytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir 

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Vyr. mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu,  arba aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 m. ar specialųjį

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją, baigęs vieną iš mokytojų rengimo priešmokyklinėms

įstaigoms  arba  edukologijos  studijų  krypties  programų,  turintis  auklėtojo  kvalifikaciją,  bei

atitinkantis kitus reikalavimus mokytojų kvalifikacijai, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774;

            4.3.  turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos

valdymas,  komunikavimas,  turinio  kūrimas,  saugumas,  skaitmeninio  raštingumo  problemų

sprendimas)  pagal  Reikalavimų  pedagoginių  darbuotojų  skaitmeninio  raštingumo  programoms

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

            4.4. mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

            4.5. išmanyti priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo

principus;

             4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
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                                                       III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

      5. Šias pareigas einantis Vyr. mokytojas vykdo šias funkcijas:

      5.1.  sistemingai  stebi  ir  vertina  vaiko  gebėjimus,  socialinę-kultūrinę kompetenciją,

brandumo

mokyklai lygmenį, fiksuoja vaiko pasiekimus;

            5.2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant;

            5.3. planuoja ir organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-

si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius;

   5.4.  kuria  stimuliuojančią,  funkcionalią,  dinamišką,  psichologiškai  ir  fiziškai  saugią

ugdymo(-si) aplinką;

   5.5. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko

daromą vystymosi pažangą;

            5.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją

teikia  jiems informaciją, konsultuoja;

  5.7. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si)

poreikius;

            5.8. vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis: „Įstaiga, vykdanti

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

.      5.9.  bendradarbiauja  su  kitais  pedagogais  (logopedu,  socialiniu  pedagogu,  psichologu,

specialiuoju pedagogu, ikimokyklinio ugdymo mokytojomis, būsimais mokytojais ir kt.);

5.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene: seniūnija, administracinėmis bei

socialinės  rūpybos  įstaigomis,  biblioteka,  kultūros  centru,  įvairiomis  visuomeninėmis

organizacijomis, kitomis rajono, apskrities, respublikos ugdymo įstaigomis;

  5.11. prisideda prie bendruomenės socialinių programų, projektų įgyvendinimo;

  5.12. tobulina savo kvalifikaciją ir įgytas žinias taiko praktikoje;

  5.13.  tvarko  grupės  vaikų  asmens  dokumentus,  vaikų  lankomumo  apskaitą,  kaupia

pateisinamus dokumentus ir juos saugo;

  5.14. veda vaikų lankomumo grafikus  ,,Mūsų darželis“ ir ,,Lobster '' programose, atsako už

grafikų pildymo teisingumą;

  5.15. viešina Mokyklos-darželio veiklas įstaigos tinklalapyje ir Facebook paskyroje;

  5.16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.17. dalyvauja bendrose Mokyklos-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos

įsivertinime, Mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime ir kt.;
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  5.18.  puoselėja  vidinę  ir  išorinę  Mokyklos-darželio  aplinką,  rūpinasi  jos  įvaizdžiu  bei

kultūros formavimu.

  5.19.  vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją;

  5.20. atsako už ugdomųjų vaikų saugumą grupės patalpose, lauke ir išvykų metu; 

  6.  Vyr. mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio  darbo

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

         7. Vyr. mokytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

                                                _____________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“
direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
Įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“  PSICHOLOGO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

        1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) psichologo (toliau-

Psichologas)  pareigybė  priskiriama  specialistų  grupei  (4 gr.),  atsižvelgiant  į  būtiną  išsilavinimą

toms pareigoms eiti.

        2. Pareigybės lygis – A1, pareigybės kodas 263401

        3.  Psichologas  tiesiogiai  pavaldus  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui  ir  atskaitingas

Mokyklos-darželio direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

            4. Psichologu gali dirbti asmuo:

4.1. įgijęs aukštąjį  išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei

psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją  (ne mažiau nei 240

kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

   4.2. Psichologas turi:

     4.2.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

     4.2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

     4.2.3. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

     4.2.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas

ir konfliktus, dirbti komandoje;

     4.2.5. gebėti daryti įtaką asmenų santykiams ir bendravimui, stimuliuoti ir skatinti vienai ar

kitai veiklai;

    4.2.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

    4.3.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

    4.4.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-05-02 Nr. KRŽV1-47



III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Mokyklos-darželio Psichologo funkcijos:

5.1.  įvertina  mokinio  galias  ir  sunkumus,  raidos  ypatumus,  psichologines,  asmenybės  ir

ugdymosi problemas;

5.2. bendradarbiauja su kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir

uždavinių pasiekimo būdus;

5.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus

(globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

5.4.  rengia individualias  rekomendacijas  mokinio  psichologinėms,  asmenybės ir  ugdymosi

problemoms spręsti;

5.5.  inicijuoja,  rengia  ir  įgyvendina  psichologinių  problemų  prevencijos  programas,

padedančias  išvengti  psichologinių,  asmenybės  ir  ugdymo  problemų  bei  veiksmingiau  ugdyti

psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

5.6. dalyvauja formuojant teigiamą Mokyklos-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių,

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

5.7.  šviečia  Mokyklos-darželio  bendruomenę  vaiko  raidos  psichologijos,  pedagoginės  ir

socialinės psichologijos klausimais;

5.8.  renka  ir  kaupia  informaciją,  reikalingą  konsultuojamų  mokinių  problemoms  spręsti,

bendradarbiaudamas  su  Mokyklos-darželio  bendruomene,  esant  būtinybei  –  su  kitomis

institucijomis  (Vaiko teisių  apsaugos tarnybomis,  policija  ir  kt.),  bei  atlieka  mokinių  veiklos  ir

elgesio pamokų metu stebėseną;

5.9.  teikia  informaciją  apie  mokinius,  turinčius  psichologinių,  asmenybės  ir  ugdymo

problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs

tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

5.10. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.11.  dalyvauja  kuriant  rengiamas  (aprobuojamas)  mokinio  psichologinio  vertinimo

metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;

5.12. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, rengia savo veiklos ataskaitas;

5.13.  derina su Mokyklos-darželio  direktoriaus  pavaduotoju ugdymui bei  mokytojų taryba

metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą metams;

5.14. skiria savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu

darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-05-02 Nr. KRŽV1-47



programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo

vietą derina su Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoju ugdymui;

5.15.  dalyvauja  Mokyklos-darželio  Vaiko  gerovės  komisijos  darbe,  posėdžiuose,

pasitarimuose, vidaus įsivertinimo vykdyme, strateginiame planavime,  renginiuose, projektuose ir

kitoje Mokyklos-darželio direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.16.  vykdo  kitus  Mokyklos-darželio  direktoriaus  pavedimus,  susijusius  su  psichologo

funkcijomis.

 6. Psichologas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje, reaguoti į

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželyje nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
direktoriaus 2022 m.  gegužės     d.   

                                                                                          įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
SANDĖLININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) sandėlininko (toliau-

sandėlininkas) pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei (5 gr.).

2.  Pareigybės lygis – C, kodas 432107.

3. Sandėlininkas pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Sandėlininkas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos rekalavimus:

      4.1. pareigoms priimamas asmuo ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turintis ne žemesnį kaip vidurinį

išsilavinimą, gebantis savarankiškai dirbti;

4.2. sandėlininkas turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

4.3. sandėlininkas privalo išmanyti:

 4.3.1. sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo tvarką, laikymo sąlygas;

 4.3.2. materialinių vertybių saugojimo sąlygas, taisykles ir tvarką;

 4.3.3. higienos ir sanitarijos reikalavimus; 

 4.3.4.  materialinių  vertybių  apskaitos  vedimo  tvarką,  materialinių  išteklių  apskaitos

dokumentus;

 4.3.5.  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  priešgaisrinės  saugos,  elektrosaugos  reikalavimus,

gamybinės sanitarijos normas;

4.4.  tur ti  galiojan i  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicinin  knygel ,ė č ą ę ę

reguliariai tikrintis sveikat  teis s akt  nustatyta tvarka;ą ė ų

 4.3.7. pirmosios medicinos pagalbos, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, suteikimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Sandėlininkas vykdo šias funkcijas ir prižiūri:

5.1.  sandėlio patalpų ir įrenginių sanitarinį stovį;

      5.2. perkamų maisto produktų kiekius su įrašytais sąskaitose;

5.3. pagal buhalterinius dokumentus priskirtą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą;
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 5.4. maisto produktų kokybę ir svorį;

5.5.  išduodamų virtuvės darbuotojoms maisto produktų kokybę ir tinkamą svorį.

5.6. Sandėlininkas privalo:

 5.6.1. dirbti apsivilkus tvarkingais darbo drabužiais;

5.6.2. naudotis tvarkingais darbo įrankiais, įrenginiais ir  reikiamomis asmeninėmis apsaugos

priemonėmis;

 5.6.3. nuolat apžiūrėti sandėlio patalpas, rastus pažeidimus pašalinti;

 5.6.4. nepalikti be priežiūros sandėliavimo patalpų , nepatikėti savo pareigų kitam asmeniui;

 5.6.5. tvarkingai išdėlioti saugomas materialines vertybes lentynose, stelažuose, šaldytuvuose;

 5.6.6. materialines vertybes priimti sandėliavimui tik su lydimaisiais dokumentais;

 5.6.7. nepriimti sandėliavimui prekių netvarkingoje ar blogai įpakuotoje taroje;

 5.6.8.  pastoviai  dalyvauti  viešųjų  pirkimų  procedūrose  kaip  pirkimų iniciatorius,  pateikiant

pirkimų organizatoriui prekių asortimentą, kiekius;

 5.6.9.  periodiškai, pagal sudarytas sutartis užsakinėti maisto produktus;

 5.6.10.  po kiekvieno atsiskaitomojo laikotarpio rengti ataskaitas;

 5.6.11.  nuolat  tikrinti  materialinių vertybių,  esančių sandėlyje,  likučius.  Likučiai  turi  atitikti

duomenis, pateiktus buhalterijai;

5.6.12. prireikus naudotis kontrolinėmis matavimo priemonėmis;

 5.6.13.  laiku  ir  teisingai  užpildyti  buhalterinius  dokumentus  ir  vesti  apskaitą  kompiuteriniu

būdu;

5.6.14. dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;

      5.6.15.  atostogų,  komandiruotės  metu,  bei  nutraukiant  darbo sutartį  perduoti  materialinių

vertybių saugojimą kitam, direktoriaus įsakymu paskirtam darbuotojui;

5.6.16. pagal sudarytą valgiaraštį išduoti maisto produktus virtuvės darbuotojoms;

5.6.17. kasdien tikrinti šaldytuvų šaldymo temperatūrą;

5.6.18. plauti, valyti, dezinfekuoti sandėlį ir inventorių, užtikrinti sandėlyje švarą ir tvarką;

5.6.19. kontroliuoti, kad gaunami maisto produktai atitiktų standartų reikalavimus. 

      5.7.  draudžiama išduoti maisto produktus, pasibaigus jų galiojimo laikui;
      5.8.  vykdo kitus  Mokyklos-darželio  direktoriaus  pavedimus,  susijusius  šiame pareigybės
aprašyme nustatytomis funkcijomis.

    6. Sandėlininkas privalo puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

    7. Sandėlininkas u  savo pareig  netinkam  vykdym  atsako Mokyklos-dar elio darbož ų ą ą ž

tvarkos taisykli  ir Lietuvos Respublikos statym  nustatyta tvarka.ų į ų

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:
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(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 

direktoriaus 2022 m. gegužės      d.     

įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ SANTECHNIKO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

   1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau Mokyklos-darželio) santechniko (toliau-

Santechnikas) pareigybė priskiriama darbuotojų grupei (6 gr.).

   2. Pareigybės lygis – D, pareigybės kodas 712622.

   3. Santechnikas tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.

                                                  II SKYRIUS

        SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

   4. Santechniko pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

   4.1. Santechnikas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

   4.1.1. Mokyklos-darželio teritorijos, pastatų, patalpų išplanavimą;

   4.1.2. statinių, įrengimų bei komunikacijų (vandentiekio ir kanalizacijos šulinių) išdėstymo planą;

   4.1.3. įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą;

   4.1.4.  vandentiekio,  kanalizacijos  sistemų technologijas,  vandentiekio  sistemų įvadų vietas ir

reikalavimus darbui su jomis;

   4.1.5. nustatyti įvairių santechninių gedimų priežastis;

   4.1.6. suvirinimo bei elektrosaugos darbus;

   4.1.7. priešgaisrinės saugos taisykles ir mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

   4.1.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, gamtosaugos reikalavimus;

   4.1.9. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

   5.  Santechniko vykdomos funkcijos:

   5.1. atlikti einamąjį ir vidutinį santechnikos remontą:
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      5.1.1. keisti  prakiurusias vamzdynų dalis  ir santechnikos įrenginius (kriaukles, radiatorius,

klozetus, čiaupus);

      5.1.2. valyti užsikimšusią  kanalizaciją;

      5.1.3.  nuolat   tikrinti  vandentiekio  ir  kanalizacijos  techninę  būklę.   Pastebėjus  vandens

nutekėjimą, kitus  sistemų defektus, pagal galimybes  imtis jų pašalinimo priemonių;

     5.1.4. palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje;

     5.1.5. pranešti apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus ūkvedžiui ir imtis priemonių

jiems pašalinti;

     5.1.6.  atlikus  vamzdynų  remonto  darbus,  paleisti  vandenį  ir  patikrinti,  ar  per  vamzdžių

sujungimus, čiaupus, nelaša vanduo; 

      5.1.7. nesant tiesioginio santechniko darbo, pagal kompetenciją atlikti  kitus ūkinės veiklos

darbus ir vykdyti  kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Mokyklos-darželio

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ar ūkvedžio pavedimus;

      5.1.8. padėti atlikti remonto darbus per mokslo metus ir jiems pasibaigus.

      5.2. Santechnikas turi saugoti savo, nekenkti kitų darbuotojų sveikatai; 

      5.3. laikytis darbo drausmės, darbo saugos taisyklių;

      5.4. dirbti kokybiškai, taupiai naudoti medžiagas ir žaliavas;

      5.5. saugoti mokyklos inventorių, įrankius ir įrengimus;

      5.6. pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlikti pavestą darbą.

      5.7. informuoti pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius 

darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.

      6. Santechnikas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Mokyklos-darželio darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________

(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
direktoriaus 2022 m. gegužės       d. 
įsakymu Nr. KRŽV1-

 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
SEKRETORIAUS  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

       1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) sekretoriaus (toliau - 

Sekretorius) pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei (5 gr.).              

 2. Pareigybės lygis – C, pareigybės kodas 412001.

 3. Sekretorius  pavaldus ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 
      4. Sekretorius einantis šias pareigas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

      4.1.  būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija  bei

turintis praktinio darbo raštvedybos srityje patirties; 

      4.2.  laikytis  konfidencialumo  principo,  neviešinti  informacijos,  susijusios  su  asmens

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas; 

      4.3. mokėti  naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti  dirbti Microsoft programiniu

paketu;

4.4.  gerai  mokėti  lietuvių  kalbą,  jos  mokėjimo  lygis  turi  atitikti  Valstybinės  kalbos

mokėjimo 

kategorijų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2003 m.  gruodžio  24 d.  nutarimu Nr.

1688, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 889 reikalavimus;

       4.5. žinoti Lietuvos Respublikos teisės norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų

veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamu

darbu, raštvedybos taisyklėmis, įstaigos nuostatais, vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis,

pareiginiu aprašymu;

       4.6. tobulinti kvalifikaciją;

       4.7.   turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
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      5. Sekretoriaus funkcijos:

    5.1. priimti Mokyklai-darželiui siunčiamą korespondenciją ir atlikti pirminį jos tvarkymą;

    5.2. registruoti gautą korespondenciją jos gavimo dieną, užregistruotus dokumentus perduoti 

Mokyklos-darželio direktoriui susipažinimui;

    5.3. direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoti juos rezoliucijose nurodytiems

adresatams;

5.4. kontroliuoti dokumentų vykdymą; 

5.5. tvirtinti dokumentų kopijų tikrumą;

     5.6. kontroliuoti perduodamų direktoriui pasirašyti dokumentų parengimo kokybę, dokumentų

vizavimo eigą;

     5.7. registruoti siunčiamus dokumentus DVS sistemoje;

     5.8. Mokyklos-darželio direktoriui nurodžius rengti vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus

pagal dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; 

     5.9. priimti ir perduoti informaciją šiuolaikinio ryšio priemonėmis; 

     5.10. kiekvienais kalendoriniais  metais parengti dokumentacijos planą;

     5.11. formuoti  vidaus dokumentų bylas; 

     5.12.  pagal  dokumentacijos  planą  archyvuoti  bylas,  užtikrinti  Mokyklos-darželio  archyvo

dokumentų tvarkymą, susisteminimą, archyvinių apyrašų parengimą, dokumentų išsaugojimą pagal

saugojimo terminus, dokumentų nustatytais terminais nurašymą;

     5.13. Mokyklos-darželio direktoriui nurodžius, surinkti jam reikalingą informaciją iš pedagogų ir

nepedagoginių  Mokyklos-darželio  darbuotojų,  iškviesti  pas  direktorių  jo  nurodytus  Mokyklos-

darželio darbuotojus;

     5.14. Mokyklos-darželio direktoriui nurodžius, pranešti Mokyklos-darželio Tarybos, Mokytojų

tarybos,  Darbo  tarybos,  Pradinio  ugdymo  mokytojų  metodinės  grupės,  Ikimokyklinio  ir

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės,  Tėvų aktyvo, Vaiko gerovės komisijos ir kt.

nariams apie rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų vietą ir laiką;

     5.15. pasirašytinai supažindinti darbuotojus su reikiamais dokumentais;

     5.16.  tvarkyti  Mokyklos-darželio  mokinių  pažymėjimų išdavimą,  registravimą,   pakeitimą

naujais;

     5.17.  priimti  Mokyklos-darželio  lankytojus  (mokinių  tėvus  (globėjus,  rūpintojus),  kitus

interesantus), suteikti jiems juos dominančią informaciją, nurodyti mokytojus, Mokyklos-darželio

vadovus, kurie kompetentingi spręsti lankytojams iškilusius klausimus;

     5.18. tvarkyti mokinių  registrą;

     5.19. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdyti kitus Mokyklos-darželio direktoriaus 
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pavestus  vienkartinio  pobūdžio  pavedimus,  kurie  neprieštarauja  Lietuvos  Respublikos  teisės

aktams;

       5.20. priimti ir teikti informaciją švietimo skyriui ir kitoms įstaigoms elektroniniu paštu, DVS

sistema; 

       5.21.  nesant  vyr.  specialisto  personalui  pildyti  darbo  grafikus  ir  darbo  laiko  apskaitos

žiniaraščius administracijos darbuotojams, sandėlininkui, bibliotekininkui, pradinio, ikimokyklinio ir

priešmokyklinio  ugdymo  mokytojams,  mokytojų  padėjėjams,  pagalbos  specialistams,  tvarkyti

pedagogų registrą;

       6. už savo pareigų netinkamą vykdymą sekretorius atsako vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

       7. Sekretorius turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje , reaguoti į

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką. 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA 
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
direktoriaus 2022 m. gegužės      d. 
įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ SOCIALINIO PEDAGOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

           1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis)  socialinio pedagogo

(toliau-Socialinis pedagogas) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei (4 gr.).

  2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 235901.

           3. Socialinis pedagogas pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir

atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Mokyklos-darželio Socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo:

4.1.  įgijęs  aukštąjį  išsilavinimą  ir  socialinės  pedagogikos  kvalifikacinį  laipsnį  (profesinio

bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

4.2.  gali  būti   įgijęs  socialinės  pedagogikos  magistro  kvalifikacinį  laipsnį,  išklausęs  ir

atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje

mokykloje;

4.3. kuris buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir

atitinkantis  iki  šio  įsakymo  įsigaliojimo  galiojusius  Socialinio  pedagogo  kvalifikacinius

reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr.  1667 „Dėl  Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir  pareiginių  instrukcijų

patvirtinimo“;

4.4. Socialinis pedagogas turi:

  4.4.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  4.4.2.  gerai  mokėti  lietuvių  kalbą,  jos  mokėjimo lygis  turi  atitikti  teisės  aktais  nustatytų

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

  4.4.3. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

  4.4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje;

  4.4.5. gebėti daryti įtaką asmenų santykiams ir bendravimui, stimuliuoti ir skatinti vienai ar

kitai veiklai;
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  4.4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

  4.4.7.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

  4.4.8.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

5. Mokyklos-darželio Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas: 

5.1.  vertina  socialinės  pedagoginės  pagalbos  vaikui  ir  mokiniui  poreikius  (kartu  su  kitais

specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

5.2.  konsultuoja  vaikus  ir  mokinius,  jų  tėvus  (globėjus,  rūpintojus),  Mokyklos-darželio

bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo

klausimais;

5.3.  dalyvauja  sprendžiant  krizinius  atvejus  Mokykloje-darželyje,  ugdymo  ir  socialinių

įgūdžių problemas;

5.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas

bendradarbiaudamas  su  mokytojais,  klasių  vadovais,  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  kitais

specialistais,  švietimo  pagalbos  įstaigomis,  kitais  su  vaiku  ir  mokiniu  dirbančiais  asmenimis,

socialinių  paslaugų  ir  sveikatos  priežiūros  įstaigomis,  teisėsaugos  institucijomis,  socialiniais

partneriais;

5.5.  nustatytą  dalį  savo  darbo  laiko  skiria  darbui  su  vaikais  Mokykloje-darželyje  bei

pedagogų,  klasių  auklėtojų  konsultavimui.  Kitą  darbo  laiką  skiria  vaikų  lankymui  namuose,

konsultacijoms su kitais  specialistais,  tiriamajam ir  organizaciniam darbui už Mokyklos-darželio

ribų;

5.6.  organizuoja  vaikų  nemokamą  maitinimą  Mokykloje-darželyje,  atsako  už  mokinių

nemokamo  maitinimo  duomenų  kaupimą  socialinės  paramos  informacinės  sistemos  duomenų

bazėje (SPIS), tvarko su mokinių nemokamu maitinimu susijusius dokumentus;

5.7.  palaiko  ryšius  su  vietos  bendruomene,  valstybinėmis,  savivaldybės  įstaigomis  ir

nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, rūpinasi

gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;

5.8.  dirba  su  mokiniais,  priklausomais  nuo  alkoholio,  narkotinių  medžiagų,  patiriančiais

seksualinį  ir  fizinį  išnaudojimą,  vykdo  saviraiškos  ir  savirealizacijos,  mokymosi  motyvacijos,

lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
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5.9.  padeda  mokinio  tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  suprasti  vaiko  socialinius  ir

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų,

poreikius, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises ir pareigas;

5.10.   informuoja  mokinio  tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  apie  jų  teisę  gauti  socialinę  ir

pedagoginę pagalbą, padeda šeimai ją gaunant;

5.11.  šviečia  Mokyklos-darželio  bendruomenę  socialinės  pedagoginės  pagalbos  teikimo,

Mokyklos-darželio  nelankymo  ir  kitų  neigiamų  socialinių  reiškinių  prevencijos,  pozityviosios

socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

5.12. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su

Mokyklos-darželio  Vaiko  gerovės  komisija  ir  Mokyklos-darželio  savivaldos  grupėmis,  ugdant

vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

5.13. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus Mokykloje-darželyje, atsižvelgdamas

į Mokyklos-darželio bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

5.14. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti,

bendradarbiaudamas  su  Mokyklos-darželio  bendruomene,  esant  būtinybei  –  su  kitomis

institucijomis;

5.15. vykdo mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą;

5.16.  dalyvauja  Mokyklos-darželio  Vaiko  gerovės  ir  kitų  Mokyklos-darželio  direktoriaus

sudarytų  darbo grupių,  komisijų  veikloje,  vykdo kitus  Mokyklos-darželio  direktoriaus  priskirtus

nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;

5.17.  informuoja  Mokyklos-darželio  vadovą,  mokytojus,  kitus  pagalbos  specialistus  apie

susidariusią  probleminę  situaciją  ir  teikia  siūlymus  Mokyklos-darželio  direktoriui  Mokyklos-

darželio mikroklimato gerinimo, jaukios, saugios aplinkos kūrimo klausimais;

5.18. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);

5.19. planuoja ir derina su Mokyklos-darželio vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos

rengia savo veiklos programą mokslo metams.

5.20.  vykdo kitas  teisės  aktų  nustatytas  ar  Mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymu priskirtas

funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

6. Socialinis pedagogas atsako:

6.1. už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(-si) proceso metu įstaigoje ir už jos

ribų;

6.2.  užtikrinimą  asmens  duomenų  apsaugos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka,  korektišką  gautų

duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą;

6.3.  Mokyklos-darželio  darbo  tvarkos  taisyklių,  darbų  saugos  ir  sveikatos,  priešgaisrinės

saugos, higienos reikalavimų vykdymą, darbuotojų etikos normų laikymąsi;
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7. Socialinis pedagogas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje,

reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos nustatytą tvarką.

8. Už funkcijų  netinkamą vykdymą atsako Lietuvos  Respublikos  darbo kodekso,  švietimo

įstatymo ir kitais teisės aktais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“
direktoriaus 2022  m. gegužės      d.
Įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ SPECIALIOJO PEDAGOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

           1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau Mokykla-darželis) specialiojo pedagogo

(toliau-Specialusis pedagogas) pareigybė priskiriama specialistų grupei (4 gr.), atsižvelgiant į būtiną

išsilavinimą toms pareigoms eiti.

           2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas 235201.

           3. Specialusis pedagogas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojui

ugdymui ir atskaitingas direktoriui.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

         4.  Specialusis pedagogas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:

         4.1. turėti  aukštąjį  išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba

edukologijos,  pedagogikos  studijų  krypties  programas,  ir  specialiojo  pedagogo

(oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją; 

         4.2.  išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą,

nustatyti  jų  žinių,  mokėjimų,  įgūdžių,  gebėjimų  lygį  ir  jų  atitikimą  ugdymo  programoms  bei

specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą

   4.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

   4.4.  gerai  mokėti  lietuvių  kalbą,  jos  mokėjimo  lygis  turi  atitikti  teisės  aktais  nustatytų

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

   4.5. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

   4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje;

   4.7. gebėti daryti įtaką asmenų santykiams ir bendravimui, stimuliuoti ir skatinti vienai ar

kitai veiklai;

   4.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

   4.9.  turėti  galiojančią  privalomojo  sveikatos  patikrinimo  asmens  medicininę  knygelę,

reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;
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  4.10.  turėti  išklausytų  pirmosios  pagalbos  ir  higienos  įgūdžių  mokymo  programų

pažymėjimus;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

        5. Specialusis pedagogas vykdo šias funkcijas:

         5.1. dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų,

įgūdžių,  gebėjimų lygį  ir  jų  atitikimą bendrosioms ugdymo programoms bei  įvertinant  mokinio

pažangą;

               5.2. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais

(globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, VŠĮ Lazdijų

švietimo  centro  specialistais,  numato  ugdymo  tikslus  ir  uždavinius  bei  jų  pasiekimo  būdus  ir

metodus,  atitinkančius  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokinių  poreikius  bei  galimybes,  ir  juos

taiko;

         5.3. padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų

sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus,

ugdymosi  galimybes, mokymo ypatumus;

         5.4.  pataria  mokytojams,  kaip  pritaikyti  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokiniams

mokomąją  medžiagą  ir  mokymo  priemones,  ugdymo  programas,  pagal  poreikį  rengti

individualizuotą ugdymo programą; 

5.5.  teikia  metodinę  pagalbą  mokytojams,  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokinių

tėvams

(globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos

konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;

             5.6. naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi

poreikių  mokinių  amžių,  specialiuosius  ugdymosi  poreikius,  individualius  gebėjimus  ir  ugdymo

turinį;

         5.7. tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

        5.8.  dalyvauja  Mokyklos-darželio  Vaiko gerovės komisijos  darbe ir  kitų  Mokyklos-

darželio  direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

5.9. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

               5.10. šviečia Mokyklos-darželio  bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių

ugdymo,  specialiosios  pedagoginės  pagalbos  teikimo  klausimais,  formuoja  Mokyklos-darželio

bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;

               5.11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Mokyklos-darželio  veiklos planus (programas);
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               5.12. dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

               5.13. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Mokyklos-darželio  direktoriaus priskirtus

nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

           6. Specialusis  pedagogas atsako už vykdomų pedagoginių tyrimų kokybę, korektišką

vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

           7.  Užtikrina specialios  pagalbos  teikimą,  kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens

duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta  tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą,  turimos

informacijos  konfidencialumą  ir  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokinių  saugumą,  sveikatą  ir

gyvybę savo darbo metu.

            8. Specialusis pedagogas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

            9. Specialusis pedagogas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-

darželyje, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________

(vardas ir pavardė, parašas, data)
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                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                               Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
                                                                                               direktoriaus 2021 m. gegužės       d. 
                                                                                               įsakymu Nr. KRŽV1- 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  „Kregždutė“  (toliau  –  Mokykla-darželis)  ūkvedžio  (toliau  –

Ūkvedžio) pareigybė yra priskiriama 3 specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B, kodas 515101.

3. Ūkvedys yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mokyklos direktoriui.

II SKYRIUS
  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį

išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2. atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;

4.3.  turėti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą, priešgaisrinės ir civilinės

saugos, elektros įrenginių eksploatavimo pažymėjimus, asmens medicininę knygelę, sveikatos žinių

ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus;

4.4.  sklandžiai  dėstyti  mintis  žodžiu  ir  raštu,  išmanyti  dokumentų  rengimo  taisykles,

dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, raštvedybą;

4.5. išmanyti viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procedūras;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.7.  būti  pareigingam,  darbščiam,  iniciatyviam,  pasižymėti  nepriekaištinga  profesine

reputacija, 

elgesiu, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas;

4.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti,  analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei 

teikti pasiūlymus.

4.10. Išmanyti:

4.10.1.  Lietuvos  Respublikos  įstatymus,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimus,

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  sprendimus,  Lazdijų  rajono  savivaldybės  administracijos
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direktoriaus įsakymus, Mokyklos direktoriaus įsakymus ir  kitus teisės aktus,  reglamentuojančius

statybos  remonto  darbų  ir  ūkinės  veiklos  organizavimą,  materialinį  –  techninį  aprūpinimą,

viešuosius pirkimus, darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gebėti juos

taikyti praktiškai;

4.10.2. Mokyklos-darželio pagrindinės veiklos organizavimą, pedagoginio darbo ypatumus;

4.10.3. biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką;

4.10.4. darbo teisinius santykius;

4.10.5. švietimo įstaigos turto įsigijimą;

4.10.6.  civilinę  saugą,  higienos reikalavimus,  kuriuos  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos

įstatymai, Vyriausybės nutarimai,  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

4.11. turėti patirtį organizuojant ir vykdant projektus ir konkursus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Ūkvedys vykdo šias funkcijas:

5.1.  paskirsto pavaldiems darbuotojams darbus pagal pareigybės aprašus;

5.2.  instruktuoja  darbuotojus  saugos  darbe,  priešgaisrinės  saugos  ir   elektros  saugos

klausimais bei kontroliuoja saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą;

5.3. laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, jeigu darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs  nuo

sąmoningai  panaudotų  narkotikų  ar  kitų  toksinių  medžiagų,  už  tą  dieną  nemokant  jam  darbo

užmokesčio.  Apie  neblaivumą,  psichotropinių  medžiagų  vartojimą   privalo  pranešti  Mokyklos-

darželio direktoriui;

5.4. pakitus darbo procesui, informuoja darbuotojus, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus

veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;

5.5.  organizuoja  ir  kontroliuoja  Mokyklos-darželio  teritorijos,  pastatų  ir  patalpų  priežiūrą

pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;

5.6. rūpinasi apšvietimo, šildymo, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu. Kontroliuoja jų

techninį  stovį,  organizuoja  remonto  darbus.  Komplektuoja  gaisro  gesinimo  priemones,  pagal

terminus tikrina ir pildo gesintuvus;

5.7. organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą;

         5.8. organizuoja valymo  ir dezinfekcijos priemonių pirkimą, jas išduoda naudoti;

         5.9. užtikrina, kad gaunamos priemonės atitiktų Geros higienos reikalavimus, turėtų reikiamus

atitikimo dokumentus, sertifikatus;

5.10. organizuoja aprūpinimą baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

Kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą;
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5.11. veda materialinių vertybių gavimo ir sunaudojimo apskaitą, organizuoja jų remontą ir

inventorizavimą;

5.12. organizuoja Mokyklos-darželio darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais,

saugos darbo priemonėmis;

5.13. organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Mokyklos-darželio patalpose ir teritorijoje;

5.14. kontroliuoja Mokyklos-darželio turto, patalpų, inventoriaus racionalų panaudojimą ir 

tinkamą eksploataciją;

          5.15. ruošia ir laiku pateikia darbo ataskaitas atsiskaitymui su buhalterija;

5.16.  organizuoja  Mokyklos-darželio  gerbūvio  įrengimą,  apželdinimo,  reklamos,  šventinio

apipavidalinimo darbus;

5.17. organizuoja darbuotojų ir ugdytinių evakavimą iš patalpų susidarius avarijos grėsmei,

stichinės nelaimės, gaisro atveju;

5.18.  vertina  pavaldžių  darbuotojų  darbą,  teikia  pasiūlymus  dėl  jų  priėmimo,  atleidimo,

paskatinimo ar nubaudimo;

5.19. įspėja darbuotojus, netinkamai naudojančius pagrindines darbo priemones ir inventorių;

5.20.  perkelia  tiesiogiai  pavaldžius  darbuotojus  (valytojas,  kiemsargius)  ir  kitus  iš  vienos

darbo vietos į kitą (esant gamybiniam būtinumui);

5.21. užtikrina tinkamą materialinių vertybių sandėliavimą ir jų apsaugą, sudaro reikalingas

ataskaitas; 

         5.22. dalyvauja atliekant metinę turto inventorizaciją;

5.23. tvarko viešųjų pirkimų dokumentus  ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją.

Vykdo viešuosius pirkimus  elektroniniu  būdu -  CVP IS pagal  nustatytą  tvarką viešųjų pirkimų

įstatyme. Rengia viešųjų pirkimų ataskaitas, parengia metinį pirkimų planą;

5.24. tvarko PVM sąskaitas, apklausas, sutartis ir laiku suveda į DVS;

         5.25. kontroliuoja, kad nupirktų maisto produktų kiekis neviršytų sutartyse numatyto kiekio;

5.26. užtikrina tvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių eksploatavimą, jų  priežiūrą; 

5.27. pagal patvirtintą  Mokyklos-darželio  dokumentacijos  planą kaupia,  sistemina ir  saugo

dokumentus susijusius su funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Mokyklos archyvą; 

5.28. teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją;

5.29.  Mokyklos-darželio  direktoriui  pavedus,  atstovauja  Mokyklai-darželiui  valstybinės

valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose;

5.30.  nesant  vyr.  specialisto  personalui  pildo  jam  pavaldžių  darbuotojų  darbo,  atostogų

grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.31.  nesant  direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui,  pagal  pareigybės  aprašymą pavaduojančio

direktorių, pavaduoja Mokyklos-darželio direktorių;
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         5.32. vykdo kitus teisėtus Mokyklos-darželio direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame

pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis;

5.33.  rengia  Mokyklos-darželio  direktoriaus  įsakymų projektus  ir  kitus  dokumentus  pagal

savo kompetenciją;

          5.34. sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoja elektros, vandens, šilumos skaitiklių

parodymus, pateikia juos atitinkamoms įstaigoms;

6. Ūkvedys atsako už:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, Mokyklos-darželio nuostatų, darbo tvarkos

taisyklių laikymąsi, direktoriaus įsakymų vykdymą, tinkamą funkcijų atlikimą;

6.2.  asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

6.4. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir

patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką;

6.5.  saugos  darbe,  elektros  apsaugos,  priešgaisrinės  ir  civilinės  saugos  organizavimą

Mokykloje-darželyje, darbuotojų mokymą, atestavimą ir instruktavimą saugos darbe klausimais;

6.6.  už  prekių-materialinių  vertybių  įsigijimą,  jų  tvarkingą  eksploatavimą,  sandėliavimą,

priėmimą ir išdavimą, saugojimą;

6.7. tvarkingą aplinkos, pastatų, patalpų,  įrangos, priemonių ir inventoriaus eksploatavimą,

priežiūrą, einamąjį remontą.

7.  Ūkvedys už  savo pareigų  nevykdymą ar  netinkamą vykdymą,  už  turimos  informacijos

konfidencialumo ir  tikslinio jos panaudojimo nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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                                                                                                PATVIRTINTA 
                                                                                                Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
                                                                                                  direktoriaus 2022 m. gegužės       d. 
                                                                                                  įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
VALYTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

     1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) valytojo (toliau-

Valytojas) pareigybė priskiriama darbininkų grupei.         

     2. Pareigybės lygis – D, kodas 911209.

     3. Valytojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos-darželio  ūkvedžiui ir atskaitingas  direktoriui. 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Reikalavimai Valytojo pareigas einančiam asmeniui:

      4.1. būti ne jaunesnis, kaip 18 metų;

      4.2. būti fiziškai pajėgus atlikti šį darbai;

      4.3. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

      4.4. laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

      4.5. žinoti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;

      4.6. žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;

      4.7. gebėti reguliariai ir kokybiškai valyti, dezinfekuoti ir prižiūrėti jam priskirtas Mokyklos-

darželio pastato patalpas, jose esantį inventorių ir technines darbo priemones;

      4.8. laikytis etikos reikalavimų, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas;

      4.9. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

5. Mokyklos-darželio Valytojas vykdo šias funkcijas:

      5.1.  reguliariai, pagal higienos reikalavimus, palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai

valo priskirtas  mokyklos  patalpas  ir  jose esantį  inventorių  bei  technines  darbo priemones,  valo

dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmų ir kitų paviršių;
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5.2. valo patalpas, kabinetus, turėklus, WC patalpas skirtingais valymo įrankiais;

     5.3.  valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos

iš elektros tinklo;

     5.4. tvarko patalpas po įvairių renginių;

5.5. taupiai naudoja įstaigos resursus;

5.6. griežtai laikosi asmens higienos taisyklių;

5.7. kasdien išneša ir rūšiuoja šiukšles;

     5.8. nedelsiant informuoja ūkvedį apie pastebėtą inventoriaus sugadinimą;

     5.9. vykdo Mokyklos-darželio direktoriaus,   ūkvedžio  pavestus kitus darbus, susijusius su

Mokyklos-darželio veikla;

      5.10. vykdo Mokyklos-darželio teritorijos bei patalpų, priskirtų jam prižiūrėti, tvarkos ir švaros

priežiūrą;

5.12. tikslingai naudoja darbo laiką patikėtoms pareigoms vykdyti;

5.13. valo kabinetų, laiptinių, bendrųjų patalpų langus, užtikrina, kad jie visada būtų švarūs.

      6. Po darbo patikrina, ar neliko neuždarytų langų, įjungtų elektros ir apšvietimo prietaisų, gaisrą

sukeliančių medžiagų, neužsuktų vandentiekio čiaupų.

       7. Mokinių vasaros atostogų metu talkina atliekant Mokyklos-darželio patalpų kosmetinius

remonto darbus.

        8. Valytojas atsako už pareigybės aprašyme išvardintų pareigų tinkamą vykdymą ir pavestų

užduočių atlikimą laiku.

        9. Valytojas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje , reaguoti į

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

  Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

  ______________________________________

            (vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
 Lazdijų mokyklos- darželio „Kregždutė“    
direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
 įsakymu Nr. KRŽV1-

 
                                LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“

VYR. VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

     1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) vyr. virėjo (toliau - Vyr. 

virėjas) pareigybė priskiriama 5 pareigybių grupei kvalifikuoti darbuotojai.              

    2. Pareigybės lygis – C, pareigybės kodas 343401.

3. Vyr. virėjas pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas Mokyklos-darželio direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

          4.  Vyr. virėjas  privalo turėti atitinkamą išsilavinimą ir sugebėti savarankiškai dirbti.

4.1.  Vyr. virėjas privalo išmanyti:

          4.1.1. įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą;

          4.1.2. materialinės atsakomybės pagrindus;

          4.1.3. darbo apskaitos ir kalkuliacijos taisykles;

          4.1.4. įstaigos įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros 

paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles;

         4.1.5. įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą;

4.1.6. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją;

4.1.7. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas;

4.1.8. šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, šutinimo) trukmę ir temperatūrą;

4.1.9. gatavos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus;

4.1.10. pusgaminių ir gatavos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas;

4.1.11.  pusgaminių iš faršo asortimentą ir paruošimo būdus;

4.1.12.  košių virimo taisykles;

4.1.13.  kulinarijos žaliavų savybes, žaliavų ir pusgaminių kokybės rodiklius;

4.1.14.  darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos 

reikalavimus;
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4.1.15.  nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarką.

         4.2. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka; 

                                                                                                                 
III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  5.   Vyr. virėjo funkcijos:

  5.1.  laiku  atlikti  patiekalų  ir  kulinarinių  gaminių  paruošimą  pagal  maisto  produktų  gaminimo

technologiją pritaikytą vaikų maitinimui;

  5.2. rūpintis patikėtų įstaigos įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų,

taros  naudojimu pagal paskirtį, jų priežiūra;

5.3.  Įvertinti gautų produktų tinkamumą maisto gaminimui;

5.4.   Vyr. virėjas turi:

  5.4.1.  nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui;

  5.4.2.  dirbti apsivilkus tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais;

   5.4.3. patiekalų, kulinarinių gaminių paruošimui naudoti tik tuos maisto produktus ir žaliavas, kurie 

atitinka jų nekenksmingumą ir kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus;

    5.4.4.  produktus ir žaliavas laikyti tvarkingoje taroje, jos neperkrauti;

    5.4.5. žalių, virtų ir skirtingų pavadinimų produktų pjaustymui naudoti peilius bei lenteles, kurie turi

būti atitinkamai sužymėti;

     5.4.6. nenaudoti maisto produktų,  pasibaigus vartojimo terminui;

     5.4.7. tinkamai naudoti įrangą ir įrankius;

     5.5. Vyr. virėjas privalo:

     5.5.1.  produktus laikyti šaldytuvuose, kurie turi būti švarūs ir laiku atitirpdyti nuo sniego dangos;

     5.5.2. žinoti gaisro gesinimo būdus ir priemones, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus,

individualiosios saugos priemones;

      5.5.3. įvykus nelaimingam atsitikimui, jeigu pajėgia, turi nedelsdamas apie tai pranešti ūkvedžiui

arba kitam darbdavio atsakingam asmeniui;

      5.5.4. darbo vieta ir įrenginių būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti,  turi  išlikti

tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu;

     5.5.5.  jeigu  darbo vieta  ir  įrenginių  būklė po įvykusio  nelaimingo atsitikimo kelia  pavojų

aplinkinių darbuotojų gyvybei ar sveikatai, galima atlikti tik būtiniausius pakeitimus, kuriuos reikia

įforminti atitinkamu aktu;
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      5.5.6. apie pastebėtą netvarką darbo vietoje, pastebėtus darbo įrankių ir mechanizmų gedimus ,

kitus  nesklandumus,  privalo  pranešti  ūkvedžiui  ir  nepradėti  darbo,  kol  nebus  pašalinti  pastebėti

trūkumai; 

      5.5.7. tvarkyti dokumentaciją, pildyti žurnalus pagal geros higienos praktikos taisykles.

      6.  Užtikrinti, kad maisto laikymo ir gamybos patalpos būtų nuolat valomos ir plaunamos Sveikatos

apsaugos  ministerijos  aprobuotais  plovikliais,  dezinfekuojamos  higienos  normose  nurodytais

dezinfekavimo skiediniais. Pasirūpinti, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos atskirai

nuo maisto produktų, uždaroje taroje.

      7. Atsako už pagaminto maisto kokybę, svorį, atitikimą pagal valgiaraštį.

      8. Vykdyti kitus Mokyklos-darželio direktoriaus teisėtus, nenuolatinio pob d io pavedimus, pagalū ž

priskirt  kompetencij .ą ą                                 

      9.  Už  vidaus  tvarkos  taisyklių,  priešgaisrinės  saugos  taisyklių,  saugos  darbe  reikalavimų

nevykdymą, Vyr. virėjas atsako darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka arba pagal įstatymus. 

       10. Vyr. virėjas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje , reaguoti į smurtą

ir patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

     11. Vyr. virėjas  dirba vadovaudamasis Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis,   vyr. 

virėjo  darbo  instrukcija,  Mokyklos-darželio  nuostatais,  direktoriaus  įsakymais,  darbo  tvarkos

taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiais pareiginiais nuostatais. 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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PATVIRTINTA
 Lazdijų mokyklos- darželio „Kregždutė“ 
direktoriaus 2022 m. gegužės       d.
įsakymu Nr. KRŽV1-

 
                                LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

       1.  Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) virėjo pareigybė (toliau-

Virėjas) yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei (5gr.).          

       2.  Pareigybės lygis – C, pareigybės kodas 512001.

 3. Virėjas pavaldus Mokyklos-darželio ūkvedžiui ir atskaitingas direktoriui.

 
II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Virėjas  privalo turėti atitinkamą išsilavinimą ir sugebėti savarankiškai dirbti.

      4.2.  Virėjas privalo išmanyti:

4.2.1. įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą;

4.2.2.  materialinės atsakomybės pagrindus;

       4.2.3. įstaigos įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, 

jų priežiūros ir naudojimosi taisykles;

4.2.4 įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą;

4.2.5. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją;

4.2.6. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas;

4.2.7. gatavos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus;

4.2.8. pusgaminių ir gatavos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas;

4.2.9. pusgaminių iš faršo asortimentą ir paruošimo būdus;

4.2.10. košių virimo taisykles;

4.2.11. kulinarijos žaliavų savybes, žaliavų ir pusgaminių kokybės rodiklius;

4.2.12. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus;

4.2.13. nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarką;
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   4.3. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, reguliariai 

tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.3. Virėjas  dirba vadovaudamasis Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,  virėjo darbo instrukcija,

įstaigos  nuostatais,  įstaigos  direktoriaus  įsakymais,  įstaigos  darbo  tvarkos  taisyklėmis,  darbuotojų

saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiais pareiginiais nuostatais. 

                                                                                                                 
III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 5. Virėjo funkcijos:

5.1.  laiku atlikti patiekalų ir kulinarinių gaminių paruošimą pagal maisto produktų gaminimo 

technologijas, pritaikytas vaikų maitinimui;

5.2.  patiekalus gaminti ir patiekti tik švariuose induose;

       5.3.  užtikrinti,  kad maisto  laikymo ir  gamybos  patalpos  būtų nuolat  valomos ir  plaunamos

Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotais plovikliais, dezinfekuojamos higienos normose nurodytais

dezinfekavimo skiediniais. Pasirūpinti, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos atskirai

nuo maisto produktų, uždaroje taroje;

       5.4. pasirūpinti,  kad maisto paruošimo patalpose ir maisto sandėliuose būtų taikomos saugos

priemonės nuo graužikų ir parazitų.

       5.5. Virėjas turi:

       5.5.1. vykdyti tik tuos darbus, kurie nurodyti darbo užduotyje, nepatikėti savo pareigų vykdymo

kitam asmeniui;

       5.5.2. dirbti apsivilkus tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais, nusiėmus

nuo rankų papuošalus;

5.5.3. mokėti naudotis darbo įrankiais, gamybiniais įrenginiais (viryklėmis, šaldytuvais ir kitais);

      5.5.4. patiekalų, kulinarinių gaminių paruošimui naudoti tik tuos maisto produktus ir žaliavas, kurie

atitinka jų nekenksmingumą ir kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, nenaudoti maisto

produktų, pasibaigus jų vartojimo terminui;

      5.5.5.  produktus ir žaliavas laikyti tvarkingoje taroje, jos neperkrauti;

      5.5.6. žalių, virtų ir skirtingų pavadinimų produktų pjaustymui naudoti peilius bei lenteles, kurie

turi būti atitinkamai sužymėti;

5.5.7. virti sriubas, skaidrias sriubas (sultinius) bei gaminti šaltas sriubas;

5.5.8. virti, troškinti ir kepti karštus mėsos, žuvies, daržovių, kruopų patiekalus; 
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5.5.9. formuoti virimui ir kepimui paukštieną;

5.5.10. išdoroti žuvis, ruošti jas šiluminiam apdorojimui, pjaustyti porcijomis;

5.5.11. virti košes, ruošti padažus;

5.5.12. formuoti ir paniruoti pusgaminius iš kotletinės masės (mėsos, žuvies, daržovių ir kruopų);

5.5.13.  kokybiškai ir laiku pagaminti patiekalus, kulinarinius maisto gaminius;

5.5.14. tinkamai naudoti darbo laiko išteklius bei vengti darbo drausmės pažeidimų;

5.5.15. produktus laikyti šaldytuvuose, kurie turi būti švarūs ir laiku atitirpdyti nuo sniego dangos.

5.6. žinoti  gaisro  gesinimo  būdus  ir  priemones,  pirmosios  medicinos  pagalbos  suteikimo

būdus, individualiosios saugos priemones;

      5.8. įvykus nelaimingam atsitikimui, jeigu pajėgia, turi nedelsdamas apie tai pranešti  ūkvedžiui

arba kitam darbdavio atsakingam asmeniu;

       5.9. darbo vieta ir įrenginių būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios,

kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu;

      5.10.  jeigu  darbo vieta  ir  įrenginių  būklė po įvykusio nelaimingo atsitikimo kelia  pavojų

aplinkinių darbuotojų gyvybei ar sveikatai, galima atlikti tik būtiniausius pakeitimus, kuriuos reikia

įforminti atitinkamu aktu;

      5.11. apie pastebėtą netvarką darbo vietoje, pastebėtus darbo įrankių ir mechanizmų gedimus ,

kitus  nesklandumus,  privalo  pranešti  ūkvedžiui  ir  nepradėti  darbo,  kol  nebus  pašalinti  pastebėti

trūkumai.

      6. Virėjas be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus teisėtus vadovybės nurodymus.

      7.  Už  vidaus  tvarkos  taisyklių,  priešgaisrinės  saugos  taisyklių,  saugos  darbe  reikalavimų

nevykdymą, Virėjas atsako darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka arba pagal įstatymus.

       8. Virėjas turi puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Mokykloje-darželyje , reaguoti į smurtą ir

patyčias pagal Mokyklos-darželio nustatytą tvarką.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________
(vardas ir pavardė, parašas, data)
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