DARZELIO _ MOKYKLOS "VILIJA"

IKIMOKYKLINIO UGDYMO

AUKLETOJO
PAREIcINIAT NUosrATAr ,/t-n
1.

l.l.Aukletojas

-

BE1\DROJI DALIS

asmuo, ugdantis vaikus nuo trejr4

iki

penkeriq/Se5eriq metq pagal

ikimokyklinio ugdymo Program4.
l.2.Aukletojas privalo tureti aukitqj[ arba aukitesniji (specialqii vidurin[, igytq iki

ir buti baigqs vienq i5 mokyojq rengimo ikimokyklinems istaigoms
arba edukologijos studijq krypties programq ir turintis aukletojo kvalifikacijq.
1995 metq) i5silavinim4

Aukletojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo lstatymu (Lin.,
1991, Nr. 23-593;2003, Nr. 63-2853), Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, ratifikuota
I

.

3

.

v

d.

I

-983 1Zin., 1995, Nr.60-1501)
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos teises aktais, reglamentuojandiais ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdym4.
1995 m. liepos 3

Lietuvos Respublikos istatymu Nr.

l.4.Aukletoj4 pareigoms skiria

ir

atleidhia i5

jrf, sudaro raiytinq

darbo sutarti

darZelio-mokyklos "Vilij a" direktorius.

l.5.Darbuotojas pavaldus darZelio-mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui
darielyje.
1.6.Kai darbuotojo nera darbo vietoje (liga, komandiruote ar pan.)

jo

pareigas

laikinai eina kitas direktoriaus lsakymu paskirtas darbuotojas.
1

.

T.Tarnybinis atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes

ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos lsakymais ir teises aktais.

t

2. AUKLETOJO DARBO PRINCIPAI

Aukletojas savo darbe vadovaujasi Siais ugdymo principais:

1.8. Visuminis
desningumus

ugdymas

atsiZvelgiama

i vaiko

raidos, vaikq kulturos

ir siekiama visq vaiko galiq pletotes, tikslingai ugdomos

nuostatos, jausmai, mQstymas

vaiko vertybines

ir elgsena;.

1.9. Individualizavimas - ugdymas grindZiamas kiekvieno vaiko asmenyb€s
paiinimu, ugdymo(si) poreikiq pripaZinimu, numatant veiklas ir sudarant sqlygas
kiekvienam vaikui ugdytis ir tobul6ti.
1.10. Tgstinumas
1.11. Derme

-

tgsiamas Seimoje pradetas pozityvus vaiko ugdymas;

- derinami Seimos ir lstaigos

interesai, lukesdiai del vaikq pasiekimq,

ugdymo(si) b[dq, rupinamasi Seimos Svietimu.

3.

AUKLETOJO PAREIGOS

1.12. Ultikrinti savo darbo kokybe;

ir vykdant ugdomqii procesQ grupeje, atsiZvelgti i
vaikq ugdymosi poreikius it amLiq, ikimokyklinio ugdymo programos tikslus,

1.13. Organizuojant
individualius

vadovautis Ikimokyklinio ugdymo lstaigos higienos normomis ir taisyklemis, patvirtintomis
102 lLin',
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 4 d. isakymu Nr.
2A02, Nr. 30-1009);

1.14. Saugoti ir stiprinti vaikq sveikat4 garantuoti vaikq fizini ir
saugumq grupeje, saleje, kitose fstaigos erdv6se, Zaidimtl aikStelese

psichologinl

ir kt.;

1.15. Derinti tarpusavyje vaikq ugdym4 prieltur4 glob4;

1.16. Gerai i5manyti pedagogikos-psichologijos mokslq pagrindus, vadovaujantis
ikimokyklinio ugdymo programa, formuoti ugdymo turini, gebeti savaranki5kai planuoti,
sisteminti, apibendrinti, analintoti ir isivertinti savo veikl4

1.17. Bendradarbiauti su Seima, skatinti tevus (globejus) dalyvauti

grup6s veikloje,

derinti Seimos ir lstaigos interesus, didinti vaiko kokybi5ko ugdymo(si) galimybes;

t3

1.1g. Bendradarbiauti su kitais grupeje, istaigoje dirbandiais specialistais (meninio
ugdymo pedagogu, logopedu, lietuviq kalbos gebejimq ugdytoja ir kt') vaikrtr ugdymo
klausimais;

1.19. Sistemingai informuoti tews (globejus) apie vaikq pasiekimus,

darom4

pa?angq ugdymo(si) poreikius ar ijkilusias problemas (sveikatos, prigimtiniq, socialiniq
poreikiq tenkinimo ir Pan.),

1.20 Informuoti

ar sveikatos
istaigos administracij4 apie vaiko turimas socialines

problemas, pastebet4 ar [tariam4 vaiko teisiq paLeidimq,

l.Zl.

Gebeti rengti grupes vidaus tvarkomuosius

ir

organtzacinius dokumentus;

LrnotrraStvedybos, dokumentq [forminimo ir rengimo taisykles,

1.22.

Gerai moketi lietuviq kalbq (valstybines kalbos mokejimo antra kvalifikacine

kategorija);

1.23.

per
Gebeti dirbti kompiuteriu, naudotis elektroniniu pa5tu, gauti informacijq

Internet4 ir j4 sisteminti;

1.24. |inotr
I

saugos darbe, prieSgaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimus

aikyti s; tausoti darZelio-rnokyklo s "Vi I ij a" nuosavybq

1.25 priimti vaikq i

grupe

ir

i5leisti

i

;

namus

suaugusiai s asmenimis, turindiai s ra}ti5k4 tevq (globejU)

1.26 Dalyvauti bendrose istaigos

ir jq

tik

su tevais (globejais), kitais

leidim4/pralymq

veiklose: posedZiuose, pasitarimuose, istaigos

ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo procese, strateginio plano rengime ir
vykdyme; audito vykdYme ir kt.,
1.27

.

Lark3ais [staigos vidaus, darbo tvarkos taisykliq, laiku pildyti dokumentacij4;

1.28. Nuolat tobulinti savo kvalifikacij4;

1.29. Kiekvienais mokslo metais pildyti "savianalizds

ir

veiklos tobulinimo

anket4" ir iki kiekvienq mokslo metu birZelio 1 dienos pateikti kuruojandiam vadovui.

1.30. |inoti saugos

jq
darbe, prieigaisrinds saugos, elektrosaugos reikalavimus ir

laikytis; tausoti darZelio-mokyklos "Vilija" nuosavybg;

1.31. Savo darbe vadovautis LR teises aktais, darZelio-mokyklos "Vilija"
nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis ir Siais pareiginiais nuostatais'

4. TEISES

132. Blti

darZelio-mokyklos savivaldos institucijq nariu, dalyvauti savivaldos

institucijq susirinkimuose,

4

1.33.

SusipaZinti su darZelio-mokyklos

"Vilija" dokumentacija, skirta

ugdymo

proceso or ganizavimo klausimams;

1.34. Teikti siulymus administracijai, kolegoms, ugdytiniams ir jq tevams,

de1

istaigos veiklos tobulinimo;

1.35. Laisvai rinktis pedagogines veiklos formas bei metodus;

1.36. pagal galiojandius [statymus sistemingai tobulinti savo kvalifikacijq
persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinp kategorij4 atitinkanti atlyginim4;
del jq darbo
1.37 . Stebeti, vertinti, analizuoti savo kolegq veikl4 ir teikti siulymus
gerinimo;

1.38. Burtis

I

visuomenines

ir

profesines organizacijas, savi5vietos, kulturines

gnrpes, dalykines ir metodines sekcijas, burelius ar susivienijimus;

1.39. Kilus nesutarimams su ugdytiniq t6vais, kolegomis

ar

direktoriaus

pavaduotoju ugdymui kreiptis i darZelio-mokyklos direktoriq;

1.40. Apie

pastebetus tr[kumus

ir

paZeidimus nedelsiant informuoti datleho-

mokyklos vadov4;
I .4

1

.

Gauti papildomq atlyginim quL darb4 nesulygt4 darbo sutartimi.

1.42. Tureti

atostogas, darbo uZmokest!

ir kitas pedagoginiams darbuotojams teises

aktq nustatytas garantijas;

1.43. Tureti darbo sauge ir higienos normas atitinkandias darbo s4lygas;

1.44. Ne trumpesnq nei 0,5 val. trukmes pietq pertrauk4 ugdytiniq pietq

metu

darbo vietoje;

L.45. Ne maZiau kaip 3 val. per savaitg skirti metodinei veiklai (pasirengimui
kasdienei ugdomajai veiklai, projektq/programq rengimui, metodinirl priemoniq gamybai,
iSvykq su ugdytiniais organizavimui ir kt.);

1.46. Pasirinkti pedagogines veiklos metodus ir formas;

1.47. Gatti informacij4 apie valstybes ir regiono Svietimo naujoves;

1.48

Gauti informacing, konsultacing, metodinp pagalbq i5 logopedes, psichologOs,

sveikatos prieii[ros speciali stes, admini stracij

os ;

1.4g. Teikti si[lymus administracijai del ugdymo proceso
tobulinimo.

ir

istaigos veiklos

5

5.

AUKLETOJO FUNKCIJOS

5.1. Organizuoti ir vykdyti ugdomqj[ procesQ:
5. 1.

l.Planuoti grupes ugdom4jq veikl4;

5.1.2.Kurti grupes ugdomqi4 aplink4 parinkti priemones;
5.1.3.

5.2.
5.3.

Ugdyti\rl

ar dalyvauti vaikq ugdymo(si) procese'

Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikq ugdymo(-si) programas,
pasiekimus
Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikq daromq paLang4 apie vaikq

informuoti tevus (globejus) ir [staigos administracij4;

5.4.

Teikti informacij4 pagal kompetencij4 konsultuoti tevus (globejus), kitus

amZiaus vaikq ugdymo klausimais;
istaigoje dirbandius specialistus ikimokyklinio
5.5. Inicijuoti irlar dalyvauti bendruose istaigos renginiuose, projektuose ir kitose

veiklose'
6.

6.1.

AUKLET'J, ATSAK'M'BE

Aukletojas teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ savo darbo kokybq bei vaihl

gali
UZ darbo drausmos paZeidimus darZelio-mokyklos "Vilija "aukletojas
buti traukiamas drausminem atsakomybon. Drausming nuobaude skiria darzelio-mokyklos
6

Z

direktorius.

jam priklausanditl
Aukletojas uL padarytas klaidas, aplaidumq ar netinkamq
viriijim4 traukiamas drausminem atsakomyben
vykdym4 tai pat uZ

6.3.
pareigq

pagal galiojandius

lgaliojimq

LR istatYmus'

