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PATVIRTINTA 

Raguvos gimnazijos direktoriaus  

2017 m. vasario 1 d.  

įsakymu Nr. P1- 14 

 

PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJOS 

PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I PAREIGYBĖ 
 

1. Panevėžio r. Raguvos gimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas (toliau 

– pailgintos dienos grupės auklėtojas) yra specialistas, kurio pareigybė priskiriama A lygio 

(būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas) grupei. 

2. Pareigybės lygis- A2. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti 1-10 klasių autobuso laukiančių mokinių ir mokinių, 

kurių tėvai dirba, saugią ugdymo(-si) aplinką, pagalbą atliekant namų darbų užduotis, sprendžiant 

mokymosi sunkumus, šalinant mokymosi spragas. 

4. Pareigybės pavaldumas – pailgintos dienos grupės auklėtojas yra tiesiogiai pavaldus ir 

už savo darbą atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Pailgintos dienos grupės auklėtojo kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme (patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d., 

Nr. I-1489) numatytus reikalavimus. 

6. Pailgintos dienos grupės auklėtojas privalo būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą. 

7. Pailgintos dienos grupės auklėtojas privalo mokėti bendrauti su mokiniais, žinoti vaikų 

psichologiją ir elgesio ypatybes. 

8. Pailgintos dienos grupės auklėtojas privalo turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį 

išsilavinimą. 

9. Pailgintos dienos grupės auklėtojas privalo pasitikrinti sveikatą ir gauti medicininę 

pažymą ne rečiau kaip kartą per metus. 

10. Pailgintos dienos grupės auklėtojas atsako už jam patikėto kabineto materialines 

vertybes. 

11. Pailgintos dienos grupės auklėtojas turi žinoti ir išmanyti: 

11.1.  bendravimo su mokinių tėvais metodikas ir jas taikyti dirbant su auklėjama klase. 

11.2.  naudotis informacinėmis technologijomis; 

11.3.  lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;  

11.4.  pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;  

11.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus, dirbti komandoje; 

11.6.  pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus; 

11.7. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.  

12. Pailgintos dienos grupės auklėtojas privalo vadovautis: 

12.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

12.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

12.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

12.4. darbo sutartimi;  
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12.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

12.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

13. Pailgintos dienos grupės auklėtojas vykdo šias funkcijas: 

13.1. sudaro mokiniams sąlygas ir konsultuoja atliekant mokiniams namų darbų užduotis,, 

organizuoja turiningas ir prasmingas veiklas grupės mokiniams; 

13.2. domisi ir rūpinasi mokinių sveikata, jų sauga, padeda jiems reguliuoti darbo ir poilsio 

rėžimą, diegia sveikos gyvensenos nuostatas; 

13.3. padeda mokiniams formuoti vertybines nuostatas, ugdyti jų pilietiškumą, gebėjimą 

vadovautis demokratiniams bendravimo principais; 

13.4. bendrauja su kiekvienu mokiniu, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jo elgesį; 

13.5. suteikia vaikui reikiamą mokymosi pagalbą,  

13.6. pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio 

pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja gimnazijos administraciją; 

13.7. padeda mokiniams spręsti iškylančias elgesio, bendravimo, mokymosi ir kt. 

problemas; 

13.8. vykdo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo 

prevenciją; 

13.9. tvarko pailgintos mokymosi dienos grupės dokumentaciją. 

13.10. laisvai pasirinka pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas; 

13.11. dalyvauja mokyklos savivaldoje; 

13.12. suteikia arba inicijuoja reikiamą pagalbą auklėtiniams mokymosi sunkumų, smurto, 

prievartos, patyčių, išnaudojimo ar kitais ekstremaliais atvejais, pasitelkęs gimnazijos direktorių, 

mokytojus, specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus), Vaiko teisių apsaugos skyrių, socialinės 

rūpybos tarnybų, visuomeninių organizacijų bei kitų institucijų darbuotojus ir specialistus; 

13.13. tvarko grupės elektroninį dienyną vadovaudamasis gimnazijos elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatais;  

13.14.  konsultuoja bendruomenės narius organizuojant mokinių dalyvavimą gimnazijos 

popamokinėje veikloje, renginiuose;  

13.14.1. domisi ir stebi kiekvieno mokinio sveikatą, esant reikalui, apie tai informuoja toje 

klasėje dirbančius mokytojus; 

13.14.2.   užtikrina mokinių saugumą vadovaudamasis gimnazijos patyčių prevencijos ir 

intervencijos tvarkos aprašu; 

13.14.3. nedelsdamas informuoja gimnazijos socialinį pedagogą, Vaiko gerovės komisiją, 

administraciją apie mokinį, patyrusį smurtą ir patyčias; 

14. Pailgintos dienos grupės auklėtojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, 

socialines patyčias, smurtą: 

14.1.  nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

14.2.  primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

14.3.  raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

14.4.  esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

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

15. Pailgintos dienos grupės auklėtojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje 

erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

15.1.  esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 
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15.2.  įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją); 

15.3.  pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

15.4.  raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

15.5.  turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  
 

V.  ATSAKOMYBĖ 
 

16. Pailgintos dienos grupės auklėtojas atsako už: 

16.1.  Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos 

taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;  

16.2.  priskirtų funkcijų, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimų tinkamą vykdymą;  

16.3.  asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinimą. 

17. Pailgintos dienos grupės auklėtojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako 

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

18.  Pailgintos dienos grupės auklėtojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti 

traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

_____________________ 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/

