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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS                                                                

MOKYTOJO PADĖJĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Mokytojo padėjėjo pareigybė – kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – teikia pagalbą mokiniui, padeda mokytojui įgyvendinti ugdymo 

turinį.  

4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas atskaitingas direktoriaus pavaduotojams ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Mokytojo padėjėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. privalomas ne žemesnis  kaip vidurinis išsilavinimas (pageidautina pedagoginis 

išsilavinimas); 

5.2. gebėjimas pozityviai bendrauti su mokiniais, žinių turėjimas apie jų sutrikimų specifiką; 

5.3. gebėjimas dirbti su spec. poreikių mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją 

medžiagą, paaiškinti arba atlikti mokytojo skirtas užduotis; 

5.4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais 

specialistais ir mokinių tėvais (globėjais). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

6.1. padeda mokiniui (mokinių grupei) orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusiose su ugdymu 

mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos,  pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo 

ugdymo, renginių ir išvykų metu; 

6.2. padeda mokiniui apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

6.3. padeda įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; 

6.4. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

6.5. padeda perskaityti ar perskaito  tekstus skirtus mokymuisi; 

6.6. padeda užsirašyti ar užrašo mokymosi medžiagą; 

6.7. padeda tinkamai naudotis  ugdymui skirta mokymo bei kompiuterinėmis priemonėmis. 

6.8. padeda turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes; 

6.9. padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę 

išvykstant iš mokyklos; 

6.10. padeda judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas; 

6.11. padeda mokytojui parengti ar pritaikyti mokiniui ( mokinių grupei) reikalingą 

mokamąją medžiagą. 

 

 



IV SKYRIUS 

TEISĖS 

 

7. Mokytojo padėjėjas turi šias teises: 

7.1. gauti informaciją apie švietimo politikos inovacijas; 

7.2. pasirinkti kryptingai veiklos organizavimo formos; 

7.3. gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš Vaikų teisės apsaugos tarnybos, 

Pedagoginio psichologinio centro, Švietimo pagalbos tarnybos. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

 

8. Mokytojo padėjėjas atsako už: 

8.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą, bei mokinio (mokinių grupės), kuriems teikia 

pagalbą, saugumą; 

8.2. pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatyta tvarka. 
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