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KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR JŲ PADALINIŲ 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ  

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 6 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų (toliau – Vaikų globos namai)  

individualios priežiūros darbuotojo pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas nežemesnis nei vidurinis išsilavinimas. 

3.  Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos individualios priežiūros darbuotojas 

(toliau – Darbuotojas), bendradarbiaudamas su socialiniu darbuotoju, kitais specialistais, padeda 

vaikams integruotis į visuomenę, įgyvendina socialinio darbuotojo sudarytus individualius vaikų 

globos planus, padeda spręsti vaiko socialines problemas, nežeidžiant jų žmogiškojo orumo. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. būti įgijus socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar 

individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar 

lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo 

programą, arba 

4.2. socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti išklausius 40 

akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjus dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 

160 akademinių valandų mokymus, arba 

4.3. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti įgijus slaugytojo padėjėjo 

profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausius 40 

akademinių valandų įžanginius mokymus; 

4.4. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą bei privalomojo 

pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimus, praėjęs medicininę apžiūrą, gebantis tinkamai bendrauti; 

 4.5.  turi būti susipažinęs  ir vadovautis savo darbe: 

 4.5.1. Lietuvos socialinės apsaugos, vaiko teisių apsaugos nuostatomis ir pagrindiniais 

socialinių paslaugų teikimą, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; 



 4.5.2. vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindais, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų 

poreikių ypatumais; 

 4.5.3.  Socialinio darbuotojo etikos kodeksu, Vaikų globos namų nuostatais ir darbo 

tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu; 

 4.6. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, gerbti juos; 

 4.7. nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias ir praktinius socialinio 

darbo įgūdžius bei gebėjimus, tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

 4.8. pasižymėti tolerancija, geranoriškumu, atsakingumu ir kūrybiškumu bei 

iniciatyvumu; 

 4.9. mokėti dirbti komandoje su kitais Vaikų globos namų  darbuotojais; 

 4.10. laikytos konfidencialumo, apie globojamus vaikus žinomą informaciją teikti tik 

teisės aktų numatyta tvarka; 

 4.11. išmanyti elektros prietaisų naudojimo tvarką, plovimo ir dezinfekcijos priemonių 

paskirtį, vartojimo būdus; 

 4.12. išmanyti saugos darbe, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos  

reikalavimus ir jų laikytis; 

 5. Darbuotojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. vertina ir tenkina globojamų vaikų poreikius ir pageidavimus, ugdo, stiprina  jų  

socialinius, buitinius, higieninius, darbinius, laisvalaikio ir poilsio įgūdžius; 

6.2. rūpinasi globojamų vaikų ir aplinkos švara ir higiena: 

                     6.2.1. moko ir padeda praustis, maudytis, valytis dantis, tvarkyti plaukus; 

                     6.2.2. rūpinasi vaiko estetine išvaizda (drabužiais ir avalyne pagal metų laikus); 

                     6.2.3. tvarko drabužius, patalynę (skalbia, lygina, taiso ir kt.); 

                     6.2.4. padeda vaikams kloti lovas, keisti patalynę, tvarkyti kambarius; 

                     6.3. moko globojamus vaikus savitvarkos ir ūkinės veiklos: tvarkingai sudėti rūbus, 

žaislus, higienos reikmenis, knygas, valyti avalynę, ruošti maistą, naudotis valymo priemonėmis, 

buitiniais prietaisais, tvarkyti, prižiūrėti sodą, prižiūrėti gėles, augalus lysvėse, naudotis lauko 

įrankiais ir priemonėmis, prižiūrėti žaidimų vietas ir pan.; 

                      6.4. ruošia maistą, tvarko maisto atsargas, maitina vaikus; 

                      6.5. tvarko atliekas, moko tai daryti vaikus; 



                      6.6. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant įvairias veiklas, numatytas 

Individualiame socialinės globos plane; 

                       6.7. lydi globojamus vaikus į mokyklas, pas artimuosius į svečius, išvykose, į asmens 

sveikatos priežiūros įstaigas; 

                       6.8. stebi vaikų sveikatos būklę, slaugo susirgusius globojamus vaikus pagal 

sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas, esant reikalui, teikia pirmąją medicininę pagalbą ir 

informuoja socialinį darbuotoją; 

                            6.9. pasirenka tinkamus bendravimo ir darbo su globojamu vaiku, vaikų grupe 

metodus; teikiant pagalbą neperžengia savo profesinės kompetencijos ir tarnybinės etikos ribų; 

 6.10. sprendžia konfliktines situacijas su globojamais vaikais ir apie jas 

informuoja socialinį darbuotoją; 

 6.11. pildo Vaikų globos namų vidaus veiklos dokumentus; 

 6.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą; 

 6.13. pastebėjęs inventoriaus, baldų, santechnikos įrengimų gedimus, informuoja 

ūkvedį; atlygina žalą, padarytą globojamam vaikui ar Vaikų globos namams dėl savo kaltės ar 

neatsargumo; 

 6.14. įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą, imasi 

priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta ir 

kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai  informuoja socialinį darbuotoją, Vaikų globos namų 

direktorių;  

 6.15. laikosi darbo drausmės, dirba pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką, 

naktinės pamainos metu užtikrina globojamiems vaikams saugų poilsį; 

 6.16. vykdo kitas socialinių darbuotojų, Vaikų globos namų direktoriaus  paskirtas 

funkcijas ir užduotis, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme globojamų vaikų priežiūros, 

ugdymo, jų buities organizavimo bei ūkio tvarkymo klausimais; 

 6.17. yra lojalus  Vaikų globos namams: gina ir gerbia savo įstaigos interesus. 

 7. Kitų darbuotojų atostogų, ligos laikotarpiu ar siekiant užtikrinti būtinąsias 

paslaugų teikimo funkcijas, Darbuotojas dirba kituose Vaikų globos namų padaliniuose.  

 8. Darbuotojas už savo teisių netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 9. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Vaikų globos namų vyr. socialiniam 

darbuotojui. 
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