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                                                                                                PATVIRTINTA 

Jonavos Panerio pradinės  mokyklos 

Direktoriaus  2017 m.  kovo 9 d.  

įsakymu Nr. V1-54 

 

JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PEDAGOGO (AUKLĖTOJO) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokyklos pailgintos dienos grupės auklėtojas yra darbuotojas, kuris turi teisės aktais 

numatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją: 

1.1. pareigybės grupė – III grupė; 

1.2. pareigybės pavadinimas – pailgintos dienos grupės pedagogas (auklėtojas); 

1.3. pareigybės lygis – C. 

2. Pailgintos dienos grupės pedagogo (auklėtojo) (toliau - pedagogas auklėtojas)  pareigybės  

aprašymas (toliau – aprašymas) reglamentuoja pedagogo, dirbančio pailgintos darbo dienos grupėje, 

profesinę veiklą. 

3. Pedagogas (auklėtojas) – asmuo, teikiantis neformaliojo švietimo paslaugą pailgintos darbo 

dienos  grupėje. 

4. Pedagogas (auklėtojas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus 

reikalavimus. 

5. Pedagogas (auklėtojas) dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais   vaikų/mokinių ugdymą, mokyklos nuostatais, 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.  

6. Pedagogo (auklėtojo)  veiklos paskirtis - ugdyti  mokinių  socialines, asmenines, 

edukacines kompetencijas, padėti tenkinti  pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  DARBUOTOJUI 

 

7. Mokyklos  pedagogu (auklėtoju)  gali dirbti asmuo: 

7.1. turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

7.2. gebantis bendrauti su mokiniais; 

7.3. gebantis dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atliekantis 

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

ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; 

7.4. gebantis bendradarbiauti su klasės mokytoju, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

7.5. gebantis suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

7.6. žinantis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus; 

7.7. gebantis savarankiškai organizuoti darbą; 

7.8. laikantis mokyklos darbuotojų vidaus tvarkos taisyklių. 

 

III. PEDAGOGO (AUKLĖTOJO) FUNKCIJOS    

 

8. Mokyklos pedagogas (auklėtojas) privalo vykdyti šias funkcijas: 

         8.1. organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės 

patalpose ir lauke (mokyklos teritorijoje). 

8.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią  mokinių amžių. 

8.3.pagal galimybes sudaryti sąlygas  mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. 
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8.4. sudaryti sąlygas mokiniams atlikti namų darbus. 

8.5. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus)  apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  

pailgintos dienos  grupėje.          

  

IV. PEDAGOGO (AUKLĖTOJO) TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9. Mokyklos pedagogas (auklėtojas) turi šias teises: 

9.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 

9.2 gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų ir administracijos;  

9.3.  turėti saugias  ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

10.  Mokyklos pedagogas (auklėtojas) privalo:  

10.1. kokybiškai vykdyti veiklą;  

10.2. organizuodamas ir vykdydamas veiklą pailgintos dienos grupėje, atsižvelgti į 

individualius mokinių ugdymo(si) poreikius ir amžių; 

10.3. vykdydamas veiklą pailgintos dienos grupėje, vadovautis direktoriaus įsakymu 

patvirtinta veiklos programa, dienotvarke, tvarkos aprašu; 

10.4. teikti mokyklos direktoriui pailgintos dienos grupės auklėtojo veiklos planą tvirtinimui, 

kasdien pildyti pailgintos dienos grupės dienyną; 

10.5. rūpintis mokinių sveikata, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko savijautą, 

sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos darbo dienos grupėje; 

10.6. prižiūrėti mokinius ir organizuoti turiningą jų veiklą pagal patvirtintą pailgintos darbo 

dienos grupės darbo grafiką; 

10.7. užtikrinti fizinį ir psichologinį mokinių saugumą grupėje; 

10.8. bendradarbiauti su šeima (tėvais, globėjais, rūpintojais); 

10.9. pranešti mokyklos direktoriui, socialiniam pedagogui, psichologui, slaugytojai apie 

mokinio turimas socialines, sveikatos ar psichologines problemas; 

10.10. priimti mokinį į pailgintos dienos grupę, vadovaujantis Tvarkos aprašu; 

10.11. išleisti jį į namus tik pagal raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą; 

10.12. laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, pailgintos  dienos  grupės Tvarkos aprašo 

reikalavimais. 

10.13. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis ar kt., su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pailgintos dienos grupės pedagogą (auklėtoją) į darbą priima įstaigos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo, supažindina su pareigybės aprašymu. 

15. Grupės auklėtojos darbą prižiūri ir  yra pavaldus mokyklos direktoriui. 

 

___________________________ 

 

 

 

Su pedagogo (auklėtojo) pareigybės aprašymu susipažinau:  

 

_____________________        _________________         _____________________________ 

          (data)                                           (parašas)                                    (vardas, pavardė)                  

 

_____________________        _________________         _____________________________ 

          (data)                                           (parašas)                                    (vardas, pavardė) 

 

 


