N,{NZTIIO _ MOKYKLOS "VILIJA''

AUKLETOJO PADEJEJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI t /6
I. BENDROJI DALIS
1.1. Aukletojo padejejas Privalo

:

1.1.1. ismanyti darZelio-mokyklos struktUrqir darbo organizavimq;

1.1.2. reikalavimus
1.1.3.

, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;

higienos reikalavimus ;

1.1.4. tvarkomq grupilt ir kambariq , patalpq prieziuros bei valymo tvark%
1.1.5. darZelio-mokyklos fengim6 inventoriaus paskirt[ , jq prieZiuros bei
naudojimo taisYkles;

1.1.6. Zinoti saugos darbe , priesgaisrines
ir jq laikytis;
I .l

.7

.

saugos ,elektrosaugos reikalavimus

moketi suteikti pirm4iq pagalb4, atsitikus nelaimingam atsitikimui-

l. 1.8. tausoti darZelio-mokyklos "Vilija" nuosavybE;

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

1.2.
1.3.

I5silavinimas

-

specialus vidurinis, auk5tesnysis arba auk5tasis.

Aukletojo padejeju priimamas dirbti asmuo, i5klausps sveikatos Ziniq minimumo
kursus gavQs sveikatos Ziniq atestavimo paiymejimq ir sugebantis tinkamai

,

bendrauti su vaikais bei teigiamai veikti vaiko asmenybes vystymqpi.

1.4.

Aukletojo padejejq pareigoms skiria

ir atleidZia

i5

j6

sudaro ra5ytinE darbo

sutart[ darZelio-mokyklos'Vilija" direktorius.

1.5. Darbuotojas pavaldus darZelio-mokyklos direktoriui'
1.6. Kai darbuotojo nera darbo vietoje (liga, komandiruote ar pan.) jo
1.7.

pareigas

laikinai eina kitas direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas.
Tarnybinis atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos respublikos vyriausybes ir
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministerijos [sakymais.

-
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2.

PAREIGOS IR FUNKCIJOS

2.1. Dirbti tik darbo grafike nurodyt4

darbo dien4 ir neleisti uZ save dirbti pa5aliniams

asmenims;

2.2. Dirbti apsivilkus tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkandius
2.3.
2.4.

darbo drabuZius;

Padeti aukletojui priimti atvestus I darZel[ vaikus;
Padeti vaikams plautis rankas prie5

valgi apsilankius tualete ir kiekvienu bfltinu

atveju;

2.5.

Padeti aukletojai maitinti vaikus valgykloje;

2.6.

Vaikams pavalgius, nurinkti indus ir nuvalyti stalus;

2.7. Laikytis naudojamq plovimo

ir

dezinfekcijos medZiagq paruo5imo ir

eksploatavimo taisykliq;

2.8.

Kasdien tikrinti ,ir jei reikia , padeti muil4 ir popieriq tualetui skirtose patalpose;

2.9. Vedinti grupes

patalpas. Nuolat sekti patalpq temperatur4 ap5vietim6

2.10. Keisti vaikq lovq ir kitus skalbinius numatlais terminais arba esant reikalui;
2.11. Kloti vaikams lovutes ir palaikyti aplinkq tinkam4 vidurdienio miegui;

2.l2.P/rLifrrdti ir plauti grindis kai grupeje nera vaikq;
2.l3.Yalyti langus. Prie5 valant langus, patikrinti, ar jie patikimai uZdaryti, ar neiskilE;
2.1 4 - Esant

bfitinumui, langus ap5iltinti;

2.15. Naudotis

dulkiq siurbliais

,

grieLtai laikantis

jq

eksploatavimo taisykliq ir

isitikinus, kad jie techni5kai tvarkingi;

2.l6.Prrtinrdti baldus, kad nebttq i5lindusiq vinit5 atplai5q

, valyti dulkes ir kitus

neSvarumus;

2.lT.Pastebejus baldq sienr5

drry, santechniniq ir kitq [rengimq

gedimus , nedelsiant

informuoti direktoriaus pavaduotoj4 frkio reikalams;
2.18. Laikyti plovimo, dezinfekavimo priemones tik paZymetoje tam skirtoje taroje bei

vietoje , kad nerastq ir neprisiliestq vaikai;
2.19. Vaistus, degtukus, adatas

laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.RankinE

su

asmeniniais daiktais laikyti personalo daiktams skirtoje vietoje;
2.20. Neduoti vaikams Zaisti stiklinirl Zaislq ar tu5diq

indg kuriuose buvo

chemines

medZiagos;

2.Zl.Laiku paimti pagamintus patiekalus i5 virtuves ir kartu su aukletoja i5dalinti
vaikams pagal 2001-09-01 direktoriaus patvirtintas patiekalo porcijos nonnas
(pagal vaiko amZiq).
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Z.22.Paddti aukletojui vesti vaikus

! ZaidimU aik5telg. Patikrinti smelio deZE , kad

nebltq stiklo duZen6 a5triq briaunq kitq pavojingq daiktq;

2.23. Vedant vaikus I lauk4, rudeni ir Ziemq padeti jiems apsirengli.
2.24. Gerbti vaiko asmenybg, puoseleti jos individualum4 unikalumq ir
savaranki5kum4. Rfipintis vaikq sveikata ir slauga;

2.25. Padbti aukletojui vaikq ugdymo procese;

2.26. Yykdyti kitus

,

susijusius su tiesioginemis aukletojo padejejo pareigomis

,

darZelio-mokyklos direktoriaus nurodymus;

2.27. Laikyti paslaptyje tarnybinp [staigos informacijq
2.28. Laiku atsiskaityti darZelio-mokyklos "Vilija" direktoriui

uZ

atliktq darb4.

3. TEISES

3.1. Btti darZelio-mokyklos

savivaldos institucijq

nariu, dalyvauti savivaldos

institucijrl posedZiuose ir susirinkimuose;

3.2.

Reikalauti, kad darZelio-mokyklos direktorius

uZtikrintq saugias darbo sqlygas

,

pavaduotojas ukio reikalams

nustatyta tvarka aprupintq tinkamomis

asmenindmis apsauginemis priemonemis

3.3.
3.4.

ir

;

Gauti reikiamqpagalbq i5 vadovq ir param4 i5 kitq institucij6
Stebeti , vertinti, analizuoti savo kolegrtr veikl4 ir teikti si0lymus del

jq darbo

gerinimo;

3.5.

Burtis I visuomenines ir profesines organizacijas, savi5vietos, kultlrines grupes,
burelius ar susivienijimus;

3.6. Kilus nesutarimams su kolegomis, aukletojais , ugdytinirl tevais ar
direktoriaus pavaduotoju fkio reikalams , kreiptis I darZelio-mokyklos
direktoriq;

3.7.

Apie pastebetus tr[kumus

ir

paZeidimus nedelsiant informuoti darZelio-

mokyklos vadovq

3.8.

Gauti papildom4atlyginimq ul, darbqnesulygtqdarbo sutartimi.

4.

4.1.

AUKLETOJO PADEJEJO ATSAKOMYBE

Aukletojos padejeja atsako uZ:

4.1.1. priZitrimq vaiktl gyvybes ir sveikatos

apsaug4;

4
4.1

.2.

darbo atlikim4 nepaleidliant higienos reikalavimq;

4.1.3. saugos darbe, prie5gaisrines saugos ,elektrosaugos reikalavimq

darbe

laikymqpi;

4.1.4. vaikui pateikttl patiekalq porcrjq dydi ;
4.1.5. tinkamadarbo laiko naudojimq.

4.2.

UZ darbo drausmes paieidimus darZelio-mokyklos

'Yilija "aukletojo a@ejejas

gali bflti traukiamas drausminem atsakomyben DrausminE nuobaudq skiria
darZelio-mokyklos direktorius

4.3.

Aukletojo padejejas ui panarytas klaidas
priklausanditl parergq vykdymq

,

aplaidum4

ar

netinkamq jam

tai pat uZ igaliojimq virSijimq traukiamas

drausmindm atsakornyben pagal galiojandius LR [statymus.

)-

