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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Auklėtojas pavaldus tiesiogiai direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam pradinį
ugdymą.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM AUKLĖTOJUI
4. Auklėtojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)
išsilavinimą ar jam prilygtą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją bei atitikti kitus reikalavimus,
nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų
mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
4.2.turėti pedagogo kvalifikacinę kategoriją;
4.3. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras
(gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei
elektroniniu paštu);
4.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti
išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programą (arba būti išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų
kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų
reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.5. privalumas – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos
kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną
užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų;
4.6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo
tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; turėti galiojantį privalomųjų
higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus; gebėti užtikrinti ugdomų mokinių

saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis Smurto
ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko
Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. VI-242.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO AUKLĖTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis auklėtojas vykdo šias funkcijas:
5.1.vykdo grupės mokinių lankomumo apskaitą;
5.2. planuoja grupės veiklą;
5.3. kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka ugdymosi priemones;
5.4. pasirenka pedagoginės veiklos metodus, būdus ir formas;
5.5. bendradarbiauja su mokinius mokančiais mokytojais, socialiniais pedagogais, specialiuoju
pedagogu, logopedu, psichologu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Visos dienos
mokyklos vadovu;
5.6. organizuoja ir vykdo veiklą grupėje, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius ir amžių;
5.7. saugo ir stiprina mokinių sveikatą, garantuoja mokinių fizinį ir psichologinį saugumą grupėje,
salėje, kitose progimnazijos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;
5.8. derina tarpusavyje mokinių ugdymą(-si) ir priežiūrą;
5.9.
informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių pasiekimus, ugdymo(-si)
poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);
5.10. išleidžia grupės mokinius į namus tik su tėvais (globėjais, rūpintojais) ar kitais suaugusiais
asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) leidimą / prašymą, ar vyresniais broliais,
seserimis esant raštiškam tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimui, ar vienus mokinius esant raštiškam
tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimui;
5.11.
dalyvauja bendrose progimnazijos veiklose (posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos
kokybės įsivertinime ir kt.;
5.12. laikosi progimnazijos Darbo tvarkos taisyklių, laiku pildo dokumentaciją;
5.13.nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.
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