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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Molėtų gimnazijos mokytojo padėjėjo pareigybė priskiriama specialistų grupei; 

2. Pareigybės lygis – C; 

3. Mokytojo padėjėjas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

4. Molėtų gimnazijos mokytojo padėjėjo pareigybė reikalinga Molėtų gimnazijos (toliau – 

Gimnazijos ) nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti. 

5. Molėtų gimnazijos mokytojo, dirbančio pagrindinio, specialiojo ugdymo ir programas, 

padėjėjas (toliau – Padėjėjas) padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo veikloje 

turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams. 

6. Padėjėjas dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, klasės 

vadovu/kuratoriumi, pagalbos mokiniui specialistais. 

7. Padėjėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, gimnazijos nuostatais, Pedagogo 

etikos kodeksu, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu. 

8. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja padėjėjo specialiuosius bendruosius ir 

specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, funkcijas, atsakomybę. 

 

III. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

9. Mokytojo padėjėjas  turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

9.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

9.2. gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką; 

9.3. gebėti dirbti su mokiniais; 

9.4. padėti jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, 

apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta 

kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; 

9.5. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais 

(globėjais). 

  

IV. MOKYTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS 

 

10. Mokytojo padėjėjo funkcijos: 

10.1. padėti mokiniui (mokinių grupei): 

10.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu (pamokos, pertraukos, 

neformaliojo ugdymo užsiėmimai, renginiai ir išvykos); 

10.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

10.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; 

10.1.4. jeigu neperskaito perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi; 

10.1.5. užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą; 
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10.1.6. tinkamai naudotis ugdymui skirta technika bei mokymosi priemonėmis. 

10.2. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant; 

10.3. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: 

10.3.1. palydėti mokyklos autobusu į namus, išlipti ir įlipti, atvykus į mokyklą ir parvykus 

iš jos; 

10.3.2. judėti po gimnaziją , pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas. 

11. Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių 

grupe) dirbančiais specialistais, padėti pasiekti pamokos tikslą ir uždavinius. 

12. Dalyvaudamas pamokose vietoje mokytojo ir užtikrindamas drausmę bei 

prižiūrėdamas mokytojo skirtų užduočių atlikimą, pildo elektroninio dienyno klasės darbų, temos ir 

namų darbų skiltį kaip pavaduojantis mokytojas. 

13. Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą 

mokomąją medžiagą. 

14. Esant  reikalui  atlikti  kitus  darbus,  nurodytus  Gimnazijos    direktoriaus,  

neviršijant nustatyto darbo laiko. 

 

V.   MOKYTOJO PADĖJĖJO TEISĖS 

 

15. Mokytojo padėjėjas turi teisę: 

15.1 gauti reikalingą informaciją apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) ypatumus; 

15.2. dirbti savitarpio pagarba grįstoje psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

15.3. teikti pasiūlymus mokytojams ir administracijai dėl specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo(si) tobulinimo; 

15.4. dalyvauti gimnazijos bendruomeniniame gyvenime. 

 

VI.   MOKYTOJO PADĖJĖJO ATSAKOMYBĖ 

 

16. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, 

kuriems teikia pagalbą, saugumą. 

17. Už pareigybės aprašyme numatytų pareigų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

________________________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

................................... 

         (parašas) 

 

................................... 

    (vardas, pavardė) 

 

..................................... 

             (data


