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VYRIAUSIOJO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Vyriausiasis auklėtojas yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei. 
2. Pareigybės lygis – B. 

 
II.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM VYRIAUSIOJO 

AUKLĖTOJO PAREIGAS 
3. Vyriausiasis auklėtojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1.turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą; 
3.2. turėti 5 metų darbo patirtį ikimokyklinių vaikų ugdymo srityje; 
3.3. privalo gerai mokėti valstybinę kalbą žodžiu ir raštu, mokėti dirbti kompiuteriu ir žinoti 

vieną užsienio kalbą; 
3.4. turi sugebėti palaikyti gerus, šiltus, dalykiškus santykius su ugdytiniais ir grupių 

darbuotojais; 
3.5. turi žinoti: 

3.5.1. vaikų pedagogikos ir psichologijos mokslus; 
3.5.2. įvairaus amžiaus vaikų raidos ypatumus; 
3.5.3. kūdikių ir vaikų ugdymo ir veiklos terapijas (judesio, muzikos, dailės ir t.t.); 
3.5.4. šiuolaikines ugdymo tendencijas ir kryptis; 
3.5.5. saugaus darbo reikalavimus; 
3.5.6. vaikų sutrikusios raidos bei su fizine ir protine negalia ugdymo metodus ir 

principus; 
3.5.7. medicinos, slaugos ir pedagoginio darbo specialistų, auklėtojų bendrus 

komandinio darbo principus, metodus ir šio darbo naujoves. Mokėti jas taikyti 
vaikų grupės personalo darbe; 

3.5.8. darbo įstatymų pagrindus, švietimo ir ugdomojo darbo įstatymus. 
3.6. Vyriausias auklėtojas turi mokėti: 

3.6.1. teisingai įvertinti vaiko raidos vystymosi ypatumus, individualių ugdymo 
programų rengimą ir grupės personalo darbą nukreipti reikiama linkme;  

3.6.2. skirtingo amžiaus vaikų grupėse parinkti vaikams tinkamą įrangą, ugdymo 
priemones ir žaislus;  

3.6.3. tvarkyti ugdomosios veiklos, darbo apskaitos dokumentaciją;  
3.6.4. suprantamai pateikti pedagogikos ir psichologijos žinias darbuotojams; 
3.6.5. skatinti ir organizuoti grupės personalą kurti vaikams jaukią, praturtintą 

mokomosiomis priemonėmis aplinką; \ 
3.6.6. reikalui esant suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

 
III. VYRIAUSIOJO AUKLĖTOJO FUNKCIJOS 

 
4. Šias pareigas einantis vyriausiasis auklėtojas vykdo šias funkcijas: 



2 
 

4.1. organizuoja ir atsako už ugdomojo darbo bei proceso kryptingą vystymą kūdikių 
namuose, atsižvelgiant į kūdikių ir vaikų amžiaus bei raidos ypatumus, visose vaikų 
grupėse;  

4.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pedagoginio personalo darbą ir veiklą. Prižiūri, 
kad ji atitiktų įstaigos nuostatus, tvarkas ir ikimokyklinio ugdymo programą; 

4.3. vyriausiasis auklėtojas atsako už teisingą pedagoginio darbo planavimą, reikiamos 
dokumentacijos vedimą bei metodinės medžiagos ir priemonių rengimą grupėse.   

4.4. organizuoja metodinį pedagoginį darbą įstaigoje; 
4.5. analizuoja ir apibendrina pedagoginę veiklą; 
4.6. planuoja ir organizuoja renginius kūdikių namuose kartu su pedagoginiu personalu ir 

muzikos vadove; 
4.7. sudaro metinius darbo planus, rengia metines darbo ataskaitas; 
4.8. teikia pastabas, projektus, pasiūlymus rengiant, atnaujinant įstaigos vidaus dokumentus 

savo kompetencijos srityje; 
4.9.vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti įstaigos 

strateginius tikslus; 
4.10. yra materialiai atsakinga už žaislus, mokomąsias - metodines priemones, veda jų 

apskaitos knygas; 
4.11. sudaro muzikos vadovių, grupių auklėtojų, socialinių pedagogų darbo ir atostogų 

grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 
4.12. vyriausiasis auklėtojas privalo kelti dalykinę kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, 

seminaruose, savišvietos būdu. 
 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 
 

5. Vyriausiasis auklėtojas turi šias teises: 
5.1.teikti siūlymus Įstaigos direktoriui vaikų ugdymo organizavimo, jo tobulinimo 

klausimais, dalyvauti  metodinių renginių, seminarų, konferencijų veikloje; 
5.2.bendradarbiauti su pedagogais, Įstaigos specialistais, administracija sprendžiant ugdymo 

klausimus; 
5.3.gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 
5.4.dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų veikloje, teikti siūlymus dėl įstaigos pedagoginio 

darbo tobulinimo; 
5.5.teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją; 
5.6.turi teisę į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų 

nustatytas garantijas; 
5.7.kontroliuoti grupės auklėtojų ugdomąjį darbą ir jo planavimą, grupės žaislų ir ugdymo 

priemonių naudojimą. 
 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 
 

6. Vyriausiajam auklėtojui pažeidus šio aprašymo reikalavimus, už padarytas klaidas, 
aplaidumą ir netinkamą jam priklausančių pareigų vykdymą, taip pat už teisių viršijimą 
traukiamas drausminėn, administracinėn ir baudžiamojon atsakomybės nustatyta tvarka, 
pagal galiojančius LR įstatymus, asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų 
reikalavimus.  
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