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VILNIAU ŠILO MOKYKLOS 
NAKTINIŲ AUKLIŲ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vilniaus Šilo mokyklos (toliau - Mokykla) naktinė auklė (toliau – naktinė auklė) pareigybė

yra priskiriama darbininkų grupei.

2. Pareigybė lygis – C.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti vaikų priežiūrą ir saugumą naktinėje grupėje

4.  Naktinė  auklė  tiesiogiai  pavaldi  Mokyklos  direktoriui  ir  direktoriaus  pavaduotojui

ugdymui , vykdo teisėtus jų reikalavimus.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI NAKTINĖS AUKLĖS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

5. Naktinė auklė turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

5.2.  turi  būti  įgijęs žinių bei įgūdžių,  galinčių padėti  asmenims, turintiems didelių ir  labai

didelių specialiųjų poreikių;

5.3.  turi  būti  išklausęs  pirmosios  medicinos  pagalbos  suteikimo  mokymus  ir  įgijęs  tai

patvirtinantį dokumentą.

5.4. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus.

6. Naktinė auklė privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais norminiais

aktais, kurie reglamentuoja biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą,

Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, kitais Mokyklos vidaus dokumentais (įsakymais,

potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir kt.), šiuo naktinės auklės pareigybės aprašymu

III. SKYRIUS
NAKTINĖS AUKLĖS FUNKCIJOS

7. Naktinė auklė vykdo šias funkcijas:
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7.1.  dirba  pagal  atskirą  Mokyklos  direktoriaus  patvirtintą  darbo  grafiką  ,  su  kuriuo  yra

susipažinusi pasirašytinai;

7.2. padeda mokyklos ugdytiniams orientuotis ir judėti aplinkoje;

7.3. padeda vaikams nusirengti ir apsirengti, pavalgyti, guldo ugdytinius miegoti ir kelia juos

ryte;

7.4. stebi ugdytinių sveikatą, nepalieka jų be priežiūros;

7.5.  padeda  ugdytiniams  tinkamai  naudotis  ugdymui  skirta  kompensacine  technika  ir

priemonėmis;

7.6. bendrauja su auklėtojais perimant Mokyklos ugdytinius;

7.7. ryte Mokyklos direktoriui, pedagogams perduota reikalingą informaciją apie Mokyklos

ugdytinių (sveikatos būklę, savijautą ir kt.).

7.8.  susirgus  Mokyklos  ugdytiniui,  suteikia  pirmąją  medicinos  pagalbą,  praneša  tėvams

(įtėviams, globėjams, rūpintojams), Mokyklos direktoriui ir (ar) iškviečia greitąją medicininę pagalbą.

7.9. stebi ugdytinių miegą naktinio poilsio metu;

7.10.  laikosi  higienos normų reikalavimų, stebi,  kad  Mokyklos ugdytiniai  miegotų jų ūgį

atitinkančiose lovose, laikosi lovos ženklinimo reikalavimų;

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

7.12. nustatyta tvarka profilaktiškai tikrinasi sveikatą;

7.13.  laikosi  bendrosios  ir  Mokyklai  keliamų  etikos  normų  bei  Mokyklos  vidaus  tvarką

nustatančių dokumentų reikalavimų;

7.14. esant reikalui, atlieka kitą darbą, nesusijusį su tiesioginėmis naktinės auklės pareigomis

(kai nereikia atlikti tiesioginio naktinio darbo, dirba dienos metu), pagal iš anksto sudarytą ir Mokyklos

direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;

7.15. Naktinė auklė už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą

žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Parengė:
UAB „Darbo psichologija“, 301532361
Su Sargo pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:
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