
ATRANKA  AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką auklėtojo padėjėjo  pareigybei 

užimti nuo 2021 m. balandžio 12 d.  

Darbo krūvis – 1.0 etatas. 

Pareigybės lygis – C 

Darbo sutartis – terminuota (iki 2 m.) 

 

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą. 

Pareiginės algos pastoviosios  dalies koeficientas 4,2 – 4,5 priskaičiuotas darbo užmokestis 

743 – 796 Eur. 

 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai auklėtojo padėjėjui: 

1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 

2. žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, susijusius su asmenine darbo higiena, vaiko sveikatos 

apsauga, higiena ir kultūra;  

3. mokėti saugiai ir tikslingai naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios 

įrašytos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

5. Auklėtojo padėjėjas vykdo šias funkcijas:  

5.1. padeda grupės auklėtojui, organizuojant vaikų veiklą grupėje (ugdomosios veiklos metu, 

auklėtojui paprašius bei parodžius ką ir kaip daryti reikia daryti, būna šalia vaikų ir padeda atlikti 

užduotis);  

5.2. kartu su auklėtoju aprengia ir nurengia vaikus, palydi juos į lauką pasivaikščiojimų metu 

(auklėtojui paprašius – būna kartu ir lauke);  

5.3. plauna žaislus (žaislus, kuriuos reikia plauti – parenka auklėtojas);  

5.4. lydi vaikus švenčių, ekskursijų, išvykų ar kitų renginių metu ir padeda auklėtojui bei atsako 

už ugdytinių saugumą;  

5.5. vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialisto nurodymus vaikų maitinimo, sanitarijos 

ir higienos klausimais; 

5.6. išdalina maistą vaikams pagal kiekvienos dienos valgiaraštį ir maisto išdalinimo grafiką; 

5.7. nustatyta tvarka profilaktiškai pasitikrina sveikatą;  

5.8. priklausomai nuo atliekamo darbo ar valymo, dėvi tam skirtus darbo rūbus;  

5.9. du kartus metuose (pavasarį ir rudenį) grupėje, rūbinėlėje, prausykloje ir miegamuosiuose 

valo langus;  

5.10. reguliariai vėdina patalpas; 

5.11. užtikrina lovos čiužinio, pagalvės, antklodės, rankšluosčio markiravimą (vieno vaiko ji 

turi būti vienoda), valymo inventoriaus markiravimą;  

5.12. dirba tik paskirtą darbą ir savavališkai neleidžia už save dirbti kitiems asmenims;  

5.13. būna mandagus, kantrus, taktiškas, kultūringas su vaikais, tėvais, grupės auklėtoja, 

kolegomis ir kitais interesantais;   

5.14. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais darbuotojais;   



Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

4. Kitus kvalifikaciją, patirtį  įrodančius dokumentus. 

5. Gyvenimo aprašymą. 

 

Dokumentai priimami iki balandžio 7 d.,15 val. įstaigos raštinėje arba el. paštu: 

rastine@tauragesazuoliukas.lt 

  

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

  

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 

  

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. balandžio 8 d.  

Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos laiką, vietą  bus informuojami asmeniškai 

el. paštu ir/ar telefonu. 

  

Informacija – tel. 8-446 62692 


