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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „AITVARAS“ 

(Kodas 190032931) 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. V-99  

 
SUDERINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ 

Darbo tarybos nutarimu 2017 m. gruodžio 29 d. 

protokolo Nr. 2 

 

 

 

NAKTINĖS AUKLĖS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

NR. 12 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ (toliau – lopšelis-darželis) naktinė auklė yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės lygis: naktinė auklė yra darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama C lygio 

pareigybėms. 

3. Pareigybės paskirtis: naktinė auklės pareigybė reikalinga lopšelio-darželio savaitinės 

grupės vaikų priežiūrai nakties metu. 

4. Pavaldumas: naktinė auklė pavaldi lopšelio-darželio direktoriui, kuris priima naktinę auklę į 

darbą ir iš jo atleidžia, skiria jai darbo užmokestį. Naktinė auklė tiesiogiai pavaldi įstaigos direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams.  

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Naktine aukle skiriamas asmuo, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.  

6. Naktinė auklė privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopšelio-

darželio „Aitvaras“ direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo Aprašymu. 

7. Naktinė auklė turi vadovautis pareigine instrukcija, saugos darbe, priešgaisrinės, 

elektrosaugos reikalavimais, higienos normomis ir taisyklėmis. 

8. Naktinė auklė turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  

8.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;  

8.2. gebėti bendrauti su vaikais, turėti žinių apie jų vystymosi ypatumus, sutrikimų specifiką; 
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8.3. gebėti bendradarbiauti su specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais); 

8.4. laikosi darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų, vykdo visus 

reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 

8.5. bendrauja su pedagogais perimant vaikus; 

8.6. ryte perduoda reikalingą informaciją apie vaikus (sveikatos būklę, savijautą ir kt.);  

8.7. laikosi higienos normų reikalavimų, stebi, kad vaikai miegotų jų ūgį atitinkančiose lovose, 

laikosi lovos ženklinimo reikalavimų; 

8.8. neįleidžia į patalpas pašalinių asmenų; 

8.9. palaiko tvarką ir švarą miegamajame korpuse (pakloja lovas, išplauna grindis ir kt.); 

8.10. vykdo kitus lopšelio-darželio administracijos teisėtus pavedimus.   
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

9. Šias pareigas einanti naktinė auklė vykdo tokias funkcijas: 

9.1. dirba pagal atskirą lopšelio- darželio direktoriaus patvirtintą darbo grafiką, su kuriuo yra 

susipažinusi pasirašytinai; 

9.2. padeda vaikams orientuotis ir judėti aplinkoje; 

9.3. nepažeidžia paros ritmo, atlieka rytinį ir vakarinį tualetą, padeda vaikams nusirengti ir 

apsirengti, pavalgyti, formuoja higieninius įgūdžius, guldo vaikus miegoti ir kelia juos ryte;  

9.4. stebi vaikų sveikatą, atsako už vaikų sveikatą ir gyvybę savo darbo laiku, nepalieka 

vaikų be priežiūros; 

9.5. susirgus vaikui suteikia pirmąją pagalbą, praneša tėvams (globėjams, rūpintojams) ir/ar 

iškviečia greitąją medicininę pagalbą; 

9.6. stebi vaikų miegą naktinio poilsio metu;  

9.7. esant reikalui atlieka kitą darbą, nesusijusį su tiesioginėmis pareigomis (vasaros ar 

mokinių atostogų metu, kai nereikia atlikti tiesioginio naktinio darbo, dirba dienos metu), pagal iš 

anksto sudarytą direktoriaus patvirtintą darbo grafiką; 

9.8. vykdo Darbo saugos ir sveikatos, Gaisrinės saugos instrukcijas, įstaigos darbo tvarkos  

taisykles, darbuotojų etikos kodekso reikalavimus, poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems ugdytiniams rekomendacijas bei vadovaujasi asmens duomenų teisinės apsaugos ir 

visuomenės informavimo įstatymuose pateikiamomis nuostatomis dėl vaiko teisių užtikrinimo;  

10. vadovaujasi: 

10.1. darbo tvarkos taisyklėmis;  

10.2. darbo sutartimi; 

10.3. šiuo pareigybės aprašymu. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 
 

11. Naktinė auklė, įtarusi ar pastebėjusi žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

11.1. nedelsdama įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

11.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, lopšelio-

darželio nuostatas ir elgesio taisykles; 
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11.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją, lopšelio-darželio  

direktorių, tėvus apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

11.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

12. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už: 

12.1. už administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą;  

12.2. už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą; 

12.3. už vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę darbo metu; 

12.4. už tvarką ir švarą savaitinėje grupėje; 

12.5. už darbo etikos taisyklių laikymąsi; 

12.6. už neteisėtus veiksmus vaiko atžvilgiu bei vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimus; 

12.7. už teisingą duomenų pateikimą.  

13. Už šio pareigybės aprašymo, reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko 

arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, 

materialinė ir baudžiamoji atsakomybė.  

14. Naktinė auklė už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėm 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

_____________ 

 

 

 

 


