
 

                                                                                            
 

 

Auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą 

ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties 

programą ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.  
 

            Auklėtojui privaloma: 

 mokėti lietuvių kalbą, pripažinti ir gerbti kiekvieno bendruomenės nario teises, nepažeisti 

pedagoginės etikos normų;   

 išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, 

formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; 

 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 
 

Auklėtojo funkcijos:  

           1. organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:  

                  1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą; 

                  1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;  

                  1.3. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.   

           2.  prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas; 

           3. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus 

(globėjus); 

           4. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius 

specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;  

           5. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. 

            

Auklėtojas privalo:  

           1. užtikrinti savo darbo kokybę;  

           2. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų 

ugdymo(si) poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis; 

           3. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

           4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 

           5. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir 

įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; 

           6. bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meno pedagogu, 

specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais; 

           7. sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar 

iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);.  

           8. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

           9. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais   asmenimis, 

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 

           10. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.;  

           11. laikytis įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją; 

           12.  tobulinti savo kvalifikaciją, vykdyti kvalifikacinę kategoriją atitinkančią metodinę veiklą.  

            13. kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėti lopšelio-darželio kultūrines tradicijas, siekti 

kaitos. 

              Auklėtojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą 

ugdymo(-si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų. 
 

 


