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ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO  

PRAILGINTOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigų pavadinimas: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro prailgintos grupės 

auklėtojas. 

2. Pareigybės grupė: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro specialistas. 

3. Pareigybės lygis – A2. 

4. Pareigybės paskirtis: organizuoti auklėjamąjį bei prevencinį darbą klasėje, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius bei interesus, pagal jo sudarytą klasės auklėtojo veiklos planą. 

5. Pareigybės pavaldumas. prailgintos grupės auklėtojas yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių 

„Spindulio“ ugdymo centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

   

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu ir (ar) būti išklausius Nacionalinio lygmens specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursus arba turėti specialiojo pedagogo kvalifikaciją; 

6.2. gebėti tinkamai bendrauti su auklėtiniais, jų tėvais (globėjais) ir teigiamai veikti 

mokinio asmenybės vystymąsi; 

6.3. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Prailgintos grupės auklėtojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja auklėjamąjį darbą klasėje, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei interesus, 

pagal sudarytą auklėtojo veiklos planą; 

7.2. organizuoja prevencinį darbą (pamokų lankomumą, socialinių įgūdžių, žalingų įpročių 

ir kt.); 

7.3. padeda auklėtiniams analizuoti mokymosi pažangą; 

7.4. padeda auklėtiniams analizuoti karjeros galimybes, profesinį veiklinimą; 

7.5. sprendžia iškilusias psichologines, bendravimo problemas; 

7.6. sudaro auklėtiniams vienodas galimybes ir sąlygas įvairių gebėjimų ugdymui(si), 

namų ruošai atlikti; 

7.7. padeda auklėtiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti pažintinius 

interesus sociokultūrinėje Centro aplinkoje; 

7.8. stebi auklėtinių drausmę ir ugdymo(si) pasiekimus, laiku apie tai informuoja mokinių 

tėvus (globėjus); 

7.9. tinkamai tvarko MANO dienyną; 

7.10. pusmečiui pasibaigus surašo pažymius ir praleistų pamokų skaičių tam tikrose MANO 

dienyno puslapiuose, o suvestines pateikia Centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

7.11. kas mėnesį socialiniam pedagogui pateikia ataskaitą apie klasės mokinių lankomumą; 



 2 

7.12. tvarko mokinių asmens bylas; 

7.13. užtikrina tinkamą klasės dalyvavimą renginiuose bei padeda jiems pasiruošti, 

bendradarbiauja su kitų klasių auklėtojais, mokytojais, kitais specialistais. Kartu su kitais pagalbos 

specialistais organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą; 

7.14. padeda spręsti problemas mokiniams, augantiems asocialiose šeimose. Teikia 

informaciją socialiniam pedagogui; 

7.15. sudaro klasėje palankias socialines – psichologines sąlygas specialiųjų poreikių 

mokiniams, teikia informaciją Centro vaiko gerovės komisijai; 

7.16. padeda mokiniams pasirinkti neformaliojo švietimo užsiėmimus pagal jų poreikius ir 

interesus; 

7.17. organizuoja tėvų (globėjų) susirinkimus; 

7.18. užtikrina auklėtinių saugumą Centre ir už jo ribų; 

7.19.  dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, programų rengime, 

audito vykdyme ir kt.;  

7.20. laikosi įstaigos darbo tvarkos taisyklių, laiku užpildo ir pateikia dokumentaciją; 

7.21. nuolat tobulina savo kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Prailgintos grupės auklėtojas turi teisę: 

8.1. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas; 

8.2. savarankiškai pasirinkti veiklos formas ir metodus organizuojant auklėjamąjį darbą; 

8.3. burtis į kultūrines grupes, būrelius ar susivienijimus; 

8.4. dalyvauti Centro savivaldoje; 

8.5. kelti kvalifikaciją, tobulinti bendrąsias, profesines bei asmenines kompetencijas. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Prailgintos grupės auklėtojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

9.1. savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

9.2. jam paskirtos klasės auklėtinių saugumą ir gyvybę buvimo įstaigoje ir organizuotų 

renginių metu; 

9.3. kokybišką savo pareigybės vykdymą; 

9.4. teisingą kasdieninio įstaigos lankymo apskaitos vedimą; 

9.5. teisingą darbo laiko naudojimą; 

9.6. žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

9.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimų vykdymą; 

9.8. kartą metuose sveikatos pasitikrinimą; 

9.9. teisingą duomenų pateikimą. 

_______________________________ 

 

Susipažinau: 

_______________ 
(parašas) 

____________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

_____________ 
 (data) 


