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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448538, adresas Rasos 
g. 21, LT-68187 Marijampolė) skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo(auklytės) 
pareigoms eiti. 
Pareigybės lygis – C.                   
Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės 
algos bazinio dydžiu) 4,7–7,8 (priklauso nuo ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo 
(auklytės)darbo stažo metais).  
Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti 1 et. krūviu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 
Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 

 būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 
 sveikatos patikrinimo pažyma, kad gali dirbti ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėju; 
 higieninių mokymų kursų pažymėjimas; 
 pirmos pagalbos mokymų kursų pažymėjimas. 

 
Šias pareigas einantis ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

 vykdo Higienos normų reikalavimus, reglamentuojančius sanitarinę-higieninę grupės 
patalpų,  priemonių, inventoriaus priežiūrą; 

 organizuoja vaikų maitinimą grupėje: serviruoja stalus, atneša iš virtuvės maistą ir dalina 
pagal nustatytas normas vaikams patiekalus, plauna indus, valo patalpas; 

 padeda ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojui, organizuojant vaikų veiklą grupėje; 
 kartu su mokytoju aprengia ir nurengia vaikus, palydi juos į lauką pasivaikščiojimų metu; 
 prižiūri tualeto-prausyklos patalpoje esančius vaikus; 
 lydi vaikus švenčių, ekskursijų, išvykų ar kitų renginių metu ir padeda pedagogams bei 

atsako už ugdytinių saugumą; 
 vykdo ūkvedžio nurodytą valymo darbų programą; 
 dirba pagal „Geros higienos praktikos taisykles“ ir Lietuvos higienos normų reikalavimus; 

 
Pretendentai pristato šiuos dokumentus:  
1. Prašymą dalyvauti atrankoje. 
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas. 
3. Gyvenimo aprašymą. 
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai, teikiant dokumentus, arba atrankos dieną prieš pokalbį 
su pretendentu, ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. 
 
Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” raštinėje, Rasos g. 21, 
Marijampolė arba el.p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki rugpjūčio18 d. imtinai. 
Informacija teikiama tel. 8 689 22221. 
Atranka paskelbta 2022 m. rugpjūčio1 d. Atranka vyks 2022 m. rugpjūčio24 d. Iki atrankos likus 
ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio 
darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas kada atvykti, tiksli vieta. 


