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VAIKUS LYDINČIO ASMENS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio (toliau – Darželis) vaikus lydinčio asmens
(toliau – vaikus lydintis asmuo) pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei.

2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės  paskirtis  ‒  palydėti  ugdytinius  iki  mokyklinio  autobuso,  važiuoti  kartu  ir

prižiūrėti juos visos kelionės metu.
4. Vaikus lydintis asmuo tiesiogiai pavaldus Darželio direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui

ugdymui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

5. Lydinčio asmens pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.2. turėti nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai
dėstyti mintis.

5.4. Darbuotojo darbo vieta yra ten, kur atlieka savo darbo funkcijas.

III SKYRIUS
VAIKUS LYDINČIO ASMENS FUNKCIJOS

6. Lydintis asmuo vykdo šias funkcijas:
6.2.  lydi ugdytinius kelionės metu ir atsako už jų saugumą;
6.3.  padeda ugdytiniams įlipti į mokyklinį autobusą ir išlipti iš jo;
6.4.  žino ugdytinių kelionių maršrutus, tvarkaraščius ir išlaipinimo vietas;
6.5.  įlaipina ir išlaipina ugdytinius tik patvirtinto maršruto numatytose mokyklinio autobuso

sustojimo vietose;
6.6. aptaria su ugdytiniais važiavimo tvarką ir taisykles;
6.7. prižiūri, kad visi naudotųsi įrengtomis prisegimo sistemomis;
6.8. stebi, kad į autobusą būtų įlipama ir išlipama tik jam visiškai sustojus;
6.9. pasirūpina, kad jis pats ir ugdytiniai būtų su atšvaitais;
6.10. užtikrina,  kad  mokyklinio  autobuso  salone  vežant  ugdytinius  nebūtų  vežama  jokių

krovinių, aštrių ar sunkių daiktų, kurie sukeltų pavojų staigiai stabdant ar eismo įvykio metu;
6.11. parvežus ugdytinius namo perduoda juos tėvams (rūpintojams, globėjams), nepaleidžia

ugdytinių vienų;



6.12. stebi, kad ugdytiniai nešiukšlintų, netriukšmautų, užkerta kelią drausmės pažeidimams ir
patyčioms;

6.13. atsitikus  bet  kokiam  nenumatytam  atvejui,  ugdytinių  nepalieka  vienų  be  priežiūros.
Įvykus eismo įvykiui, jei yra sužeistų, nedelsiant kviečia greitąją medicininę pagalbą ir policiją,  jei
įmanoma, suteikia pirmąją pagalbą.

IV SKYRIUS
VAIKUS LYDINČIO ASMENS ATSAKOMYBĖ

7. Lydintis asmuo yra atsakingas už ugdytinių saugumą kelionės metu.
8. Lydintis asmuo yra atsakingas už administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą. 
9. Lydintis asmuo yra atsakingas už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos 

taisyklių reikalavimų vykdymą.
10. Lydintis asmuo yra atsakingas už sveikatos pasitikrinimą kartą metuose.
11. Lydintis asmuo yra atsakingas už teikiamų duomenų teisingumą.
12. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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