PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“
direktoriaus 2017 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. V-80
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GLUOSNIS“
DIETISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ (toliau – Lopšelis-darželis) dietistas yra
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Biudžetinės įstaigos dietisto pareigybė priskiriama
specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį (arba aukštąjį
koleginį, aukštesnįjį, iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį) išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka įgytą dietisto profesinę kvalifikaciją;
3.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
kitus teisės aktus, reglamentuojančius maisto kokybę bei maitinimo organizavimą ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje;
3.3. žinoti Lietuvos higienos normas HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, HN 15:2015 „Maisto
higiena“;
3.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3.5. žinoti Lietuvoje vykdomas prevencines sveikatos programas ir jų ryšį su sveika
gyvensena ir naujausias dietetikos mokslo inovacijas;
3.6. vykdyti maisto, jo tvarkymo, mitybos bei maitinimo reikalavimus, sveikos mitybos
rekomendacijas;
3.7. gebėti parengti maitinimosi stebėsenos planą, technologines korteles ir skaičiuoti
maisto davinio maistinę ir energinę vertę;
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro vaikų maitinimo valgiaraščius ir kasdien iki 10 val.
tiekia juos tvirtinti Lopšelio-darželio direktoriui;
4.2. koreguoja vaikų maitinimąsi pagal paskirtą dietinį gydymą;
4.3. konsultuoja darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos
organizavimo, sveikatos saugos klausimais;
4.4. vykdo viešųjų pirkimų teikiamų maisto produktų kainų kontrolę;
4.5. pagal savo kompetenciją imasi priemonių, kad iš tiekėjų nebūtų priimami teisės aktais
nustatytų reikalavimų neatitinkantys maisto produktai, nerealizuojami nekokybiški produktai ir
patiekalai, o darbuotojai, dirbantys su maisto produktais, laikytųsi higienos reikalavimų;
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4.6. informuoja Lopšelio-darželio direktorių apie nustatytus maisto gaminimo proceso
neatitikimus bei siūlo Lopšelio-darželio direktoriui priemones joms pašalinti;
4.7. vykdo nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
4.8. kontroliuoja darbuotojų profilaktinį sveikatos pasitikrinimą ir privalomo pirmosios
medicininės pagalbos ir higieninių įgūdžių mokymo pažymėjimų terminus/galiojimus.
5. Vykdo kitas teisėtas vienkartinio pobūdžio funkcijas ar užduotis, paskirtas Lopšeliodarželio direktoriaus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
6.1. kelti kvalifikaciją pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
6.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
valstybės nustatytas lengvatas;
6.3. stažuotis kitose institucijose teisės nustatyta tvarka;
6.4. burtis į savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar
susivienijimus;
6.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
7. Dietistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui.
8. Dietistas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
8.1. funkcijų, išvardintų šiame pareiginiame aprašyme, atlikimą;
8.2. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei
civilinį kodeksus;
8.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos įstaigoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir
patyčias pagal lopšelio-darželio nustatytą tvarką.
_____________________________

