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KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS 
APRAŠYMAS NR. 45 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 
1. Pareigybės pavadinimas: Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 

pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas. 
2. Pareigybės grupė: Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos pailgintos 

mokymosi dienos grupės auklėtojas yra Kėdainių r. Surviliškio pagrindinės mokyklos specialistas 
(3 grupė). 

3. Pareigybės lygis: Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos pailgintos 
mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės lygis A2. 

4. Pareigybės paskirtis: Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos pailgintos 
mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybė skirta ugdyti vertybines, demokratines ir pilietines 
nuostatas, pažintinius ir komunikacinius gebėjimus, informacinę kultūrą, bendrąsias 
kompetencijas, ugdyti mokinio sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas bei gebėjimus ir 
sistemingo fizinio aktyvumo įpročius, vykdyti priežiūrą ir organizuoti užimtumą, teikti pagalbą 
pailgintą grupę lankantiems mokinimas. 

5. Pareigybės pavaldumas: Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 
pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas (toliau – auklėtojas) yra tiesiogiai pavaldus 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) direktoriui. 

 
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS 
AUKLĖTOJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
6. Auklėtojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:  

6.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 
ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro 
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, pedagoginė kvalifikacija ar 
kvalifikacijos, priskiriamos pedagogo kvalifikacijai. 

6.2. informacinių-komunikacinių technologijų vartojimo įgūdžiai (gebėti dirbti su programomis 
MS Word, MS Exel,  MS Outlook, Internet Explorer, Mozilla Firefox, PowerPoint, gebėti 
naudotis šiuolaikiniais skaitmeniniais įrankiais ); 

6.3. bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; 
6.4. privalumas –vienos Europos Sąjungos kalbos žinojimas B1 lygiu; 

7. Auklėtojas turi žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje:  
7.1. ugdymo proceso organizavimo būdus ir formas; 
7.2. pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo metodus, formas; 
7.3. amžių tarpsnių ir bendravimo psichologiją; 
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7.4. Mokyklos struktūrą, jo vystymosi strategiją ir perspektyvą, jos darbo organizavimą ir 
valdymą; 

7.5. darbams naudojamų įrenginių ir medžiagų saugojimo ir gabenimo reikalavimus; 
7.6. gaisrinės, civilinės, sveikatos, darbų saugos ir sveikatos reikalavimus; 
7.7. darbo grupėje organizavimo tvarką;  
7.8. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus; 
7.9. vaikų turizmo renginių organizavimo tvarką; 
7.10. higienos normas. 

8. Auklėtojas privalo vadovautis ir taikyti praktikoje:  
8.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;  
8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir 

kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais 
biudžetinių ir švietimo įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, 
priešgaisrinę ir civilinę saugą;  

8.3. naudojamų įrenginių, įrankių, medžiagų eksploatacijos reikalavimais; 
8.4. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos 

direktoriaus ir švietimo skyriaus vedėjo įsakymais; 
8.5. mokyklos nuostatais, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, etikos kodeksu;  
8.6. darbo sutartimi;  
8.7. šiuo pareigybės aprašymu;  
8.8. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.). 
 

III SKYRIUS 
PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGAS 

EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

9. Auklėtojas atlieka šias funkcijas:  
9.1. pailgintos dienos grupės darbo metu užtikrina ugdomų mokinių saugumą, kokybišką 

ugdymo(si) kokybę;  
9.2. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą žmogui, 

savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir aiškiai 
taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį; 

9.3. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų;  
9.4. planuoja pailgintos dienos grupės veiklą, ugdymo(si) turinį atsižvelgdamas į individualius 

vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, Mokyklos veiklos tikslus, kokybiškai pasirengia 
užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;  

9.5. suprantamai ir aiškiai perteikia ugdymo turinį, teikia pagalbą mokiniams atliekant namų 
užduotis;  

9.6. užtikriną savalaikį mokinių nuvykimą į neformaliojo švietimo užsiėmimus; 
9.7. ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir 

pasitikėjimą savo gebėjimais;  
9.8. laiku ir atsakingai tvarko pedagoginės veiklos dokumentus;  
9.9. dalyvauja Nacionalinių bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, mokinių 

tyrimų vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus ir Mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupių, komisijų, 
komandų veiklose; 

9.10. Mokyklos nustatyta tvarka informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo 
ir ugdymosi poreikius, pasiekimus, pažangą, pailgintos dienos grupės lankymą ir elgesį;  

9.11. bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, kad būtų pasiekti 
ugdymo(si) tikslai;  
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9.12. nedelsiant informuoja Mokyklos direktorių, pagalbos mokiniui specialistus, Vaiko 
gerovės komisijos pirmininką ar kitą atsakingą asmenį, imasi tinkamų veiksmų ir prevencinių 
priemonių sužinojęs, pastebėjęs ir įtaręs mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų 
psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio 
išnaudojimą; 

9.13. pamačius nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojus, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą 
nukentėjusiajam ir praneša apie įvykį Mokyklos direktoriui ar kitam atsakingam asmeniui; 

9.14. grupės darbo metu užtikrina emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoja į smurtą ir 
patyčias pagal Mokykloje nustatytą tvarką; 

9.15. inicijuoja ugdymo proceso organizavimą išorinėse edukacinėse erdvėse; 
9.16. budi Mokyklos teritorijoje pertraukų metu pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą 

grafiką; 
9.17. tikrinasi sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrinasi periodiškai; 
9.18. laikosi mokytojo etikos kodekso, Mokykloje nusistatytų etikos normų, darbo tvarką ir 

vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; 
9.19. grupės vaikus išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, 

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą, vyresniais broliais ar seserimis esant 
raštiškam tėvų sutikimui; 

9.20. nuolat tobulina savo kvalifikaciją; 
9.21. metų pabaigoje įsivertina savo veiklą pagal mokykloje priimtus susitarimus; 
9.22. dalyvauja mokytojų tarybos veikloje; 
9.23. atvyksta į darbą nustatytu laiku, blaivus; 
9.24. vykdo Mokyklos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui teisėtus pavedimus 

ir užduotis; 
9.25. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas; 
9.26. veiklą organizuoja nepažeidžiant šalies teisės aktų ir Mokyklos darbo tvarkos, vidaus 

tvarkos taisyklių, nuostatų, etikos kodekso; 
9.27. susipažįsta su elektroniniu paštu išsiųstais pranešimais jo adresu ir užtikrina, kad tokiu 

būdu su informacija buvo supažindintas; 
9.28. saugo darbdaviui priklausančias darbo priemones, darbdavio turtinius ir neturtinius 

interesus, darbdavio perduotas darbo priemones, turtą, lėšas atsakingai naudoja darbo 
reikmėms pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai; 

9.29. neprieštarauja, kad būtų stebimas vaizdas ir įrašomas garsas darbo vietoje, kai dėl darbo 
specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą; 

9.30. neprieštarauja, kad būtų fotografuojamas ir filmuojamas, jo nuotraukos ar filmuota 
medžiaga būtų skelbiamos mokyklos interneto puslapyje, spaudoje ar stenduose tikslu 
viešinti mokyklos veiklą ir pasiekimus; 

9.31. neprieštarauja asmens duomenų naudojimui, informacijos teikimui apie jį ir jo darbo 
sąlygas ar kitus darbo santykių aspektus kompetentingoms institucijoms Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

9.32. puoselėja emociškai saugią mokymo(si) aplinką; 
9.33. reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmeninių savybių 
pagal mokyklos nustatytą tvarką; 

9.34. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais bei Savivaldybės tarybos ar jos įgaliotų asmenų, 
mokyklos direktoriaus sprendimais nustatytas funkcijas; 

9.35. už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo ir vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

Pareigybės aprašymą parengė Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos direktorė 
Lolita Klečkauskienė. Pareigybės aprašyme yra 4 (keturi) numeruoti puslapiai 
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Darbdavys    Darbo tarybos pirmininkė 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio  
pagrindinė mokykla 
 
 
Mokyklos direktorė   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
metodininkė 
Lolita Klečkauskienė   Žydrė Svetikienė 
2021-12-31    2021-12-31 
     
 
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 
 
 
 
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja 
 
 
I. Župerkienė 
2021-12-31 


