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KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus Šilo mokyklos  (toliau – Mokykla) kineziterapeutas  (toliau –kineziterapeutas)

pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės  paskirtis  –  užtikrinti  kokybišką  ugdytinių  sveikatos  priežiūros  funkcijas,

apimančias  kineziterapiją,  teikti  ugdytiniams  kompleksinės  reabilitacijos  paslaugas,  atlikti  kitas  jo

kompetencijai paskirtas funkcijas.

4. Kineziterapeutas tiesiogiai pavaldus Mokyklos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui

ūkio reikalams, vykdo teisėtus jų reikalavimus. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KINEZITERAPEUTO PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5. Kineziterapeutas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir įgytą kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją;

5.2. Kinziterapeutas turi žinoti ir išmanyti:

5.2.1. žmogaus anatomiją, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus

amžiaus žmonių organizmo ypatumus;

5.2.2. fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui;

5.2.3. žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus;

5.2.4. reabilitacijos principus;

5.2.5. pagrindinius kineziterapijos tikslus ir uždavinius;

5.2.6. funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus;

5.2.7. gydymo judesiu, masažo, fizinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir priemones.



5.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688

„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

5.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje; 

5.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Kineziterapeutas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais

aktais,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  ir  kitais  Lietuvos  Respublikos  galiojančiais

norminiais  aktais,  kurie  reglamentuoja  sveikatos  priežiūrą,  darbo  santykius,  darbuotojų  saugą  ir

sveikatą, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, kitais Mokyklos vidaus dokumentais

(įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir kt.), šiuo kineziterapeuto pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

KINEZITERAPEUTO  FUNKCIJOS

7. Kineziterapeutas vykdo šias funkcijas:

7.1. Teikia  kvalifikuotą  kineziterapijos  paslaugas  Mokyklos  ugdytiniams,  taikydamas

aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, fizioterapijos priemones ir metodus.

7.2. Įvertina Mokyklos ugdytinių fizinį išsivystymą, aktyvumą, kitas fizines ypatybes.

7.3. Nustato įvairaus amžiaus Mokyklos ugdytinių toleranciją fiziniam krūviui.

7.4. Sudaro  ir  taiko  kineziterapijos  programą,  įvertina  jos  jos  efektyvumą  ir  tikslina

programą jos vykdymo etapuose.

7.5. Savarankiškai vadovauja grupėms ir individualioms kineziterapijos procedūroms.

7.6. Pateikia  Mokyklos  pedagogams ir  Mokyklos  ugdytinių  tėvams (įtėviams,  globėjams,

rūpintojams) metodinius nurodymus, informuoja juos apie pasiektus ir laukiamus rezultatus.

7.7. Parenka  ir  sudaro  individualias  metodikas,  programas  atsižvelgdamas  į  pažeidimo

sindromus ir bendrą Mokyklos ugdytinio sveikatos būklę.

7.8. Konsultuoja kineziterapijos klausimais medicinos sričių Mokyklos specialistus.

7.9. Tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

7.10. Kaupia ir  sistemina metodinę medžiagą Mokyklos ugdytinių saugojimo ir  stiprinimo

klausimais.
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7.11. Laikosi  bendrosios  ir  Mokyklos  keliamų  etikos  normų  bei  Mokyklos  vidaus  tvarką

nustatančių dokumentų reikalavimų

7.13. nedelsdamas informuoja Mokyklos direktorių ir  (arba)  direktoriaus pavaduotoją  ūkio

reikalams įtarus apie Mokyklos ugdytinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;

7.14. nustatyta tvarka profilaktiškai tikrinasi sveikatą;

7.15. vykdo kitus Mokyklos direktoriaus ir  (arba) direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams

pavedimus,  susijusius  su kineziterapeuto  pareigomis,  neviršydamas darbo sutartyje  nustatyto  darbo

laiko.

8. Kineziterapeutas  už  savo  pareigų  nevykdymą  ar  netinkamą  vykdymą,  dėl  jo  kaltės

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                                     

Parengė:

UAB „Darbo psichologija“, 301532361

Su Kineziterapeuto pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                         (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)
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