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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS                                                                  

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖ 

1. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybė – pailgintos darbo dienos grupės 

auklėtojai. 

2. Pareigybės paskirtis – planingai ir turiningai vykdo mokinių ugdymosi veiklą po pamokų. 

3. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai atskaitingi direktoriaus pavaduotojams ugdymui. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. privalomas aukštasis pedagoginis išsilavinimas; 

4.2. pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo 

ir mokslo ministerijos teisės aktais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

5. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. informuoja ir konsultuoja tėvus apie grupės veiklą;  

 5.2. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias mokinių ugdymo(-si) poreikius; 

 5.3. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, pedagogais bei kitais socialiniais 

partneriais; 

 5.4. užtikrina drausmę ir mokinių saugumą dalyvaujant grupės veikloje; 

 5.5.  atsako už paliktų materialinių vertybių saugojimą; 

 5.6. pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja rengia grupės planą metams. Šį planą derina su 

direktoriaus pavaduotojomis ugdymui; 

 5.7. laikosi norminių teisės aktų, mokyklos vidaus ir darbo taisyklių; 

 5.8. planingai ir turiningai organizuoja pažintinę, meninę ir sportinę veiklą, atitinkančią 

mokinių amžių mokyklos patalpose ir lauke; 

5.9. sistemingai stebi mokinių gebėjimus, socialinę  kultūrinę  kompetenciją; 

5.10. daro išvadas apie kiekvieno mokinio patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja 

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; 

5.11. organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius mokinio ugdymo(-si) 

poreikius; 

5.12. kuria funkcionalią, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo (-si) aplinką. 

 

IV SKYRIUS 

TEISĖS 

 

6. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja turi šias teises: 



6.1. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas; 

6.2. gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, pradinių klasių mokytojų, administracijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, ŠPT ir kt.; 

 6.3. tobulinti kvalifikaciją; 

 6.4. teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

 

7. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas atsako už: 

7.1. mokinių saugumą veiklų metu (nepalieka mokinių vienų be priežiūros); 

7.2. įdomios, turiningos veiklos organizavimą. 
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