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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ,,VAIVORYKŠTĖ‘‘  

PLAUKIMO BASEINO DARBUOTOJŲ IR GRUPĖS DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS VYKDANT 

VEIKLAS SU VAIKAIS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Veikla baseine vyksta pagal sudarytą ir direktorės įsakymu patvirtintą užsiėmimų grafiką. 

2.  Vaikai (šaltuoju metų laiku) į  baseiną atvedami su striukėmis ir kepurėmis. 

3.  Į baseiną vienu metu įleidžiama iki 10 vaikų, priklausomai nuo vaikų amžiaus. 

4.  Saugumui vandenyje užtikrinti yra būtinas specialus inventorius: ilgos (2-2,5 m) lazdos palaikyti 

besimokančius plaukti, pripučiami plaukimo  ratai, plaukimo lentos, įvairiaspalviai plūdurai.  

Plaukimo pratybų vietoje, būtina pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. 

5.  Vaikai nemaudomi po ligos pagal kiekvienai ligai gydytojo nustatytą laiką. 

6.   Neformaliojo ugdymo mokytojo plaukimui  funkcijos: 

6.1 Atsako už baseino tvarkos taisyklių laikymąsi ir už vaikų saugumą baseine; 

6.2 Lankančių vaikų skaičių kiekvieną dieną žymi elektroniniame dienyne; 

6.3 Užtikrina, kad vaikai nebėgiotų, nešokinėtų nuo baseino krašto be leidimo; 

6.4 Ugdo vaikų kultūrinius - higieninius įgūdžius, moko tvarkytis rūbus, daiktus prieš ir po  

plaukimo,  praustis po dušu, naudotis rankšluosčiu, šukuotis. 

7. Bendrosios praktikos slaugytojo funkcijos: 

7.1 Atsako už vaikų sveikatą ir gyvybę; 

7.2 Dalyvauja atvykusių vaikų į baseiną priėmime, vizualiai įvertina jų sveikatos būklę; 

7.3  Rūpinasi vaiko asmens higiena, grūdinimu; 

7.4  Prižiūri baseino higienos tvarką; 

7.5  Padeda vaikams nusirengti, apsirengti, išdžiovinti plaukus; 

7.6 Teikia vaikams, darbuotojams būtinąją medicininę pagalbą. 

8. Mokytojos funkcijos: 

8.1 Užtikrina, kad į baseiną būtų atvedami tik švarūs ir nukarpytais nagais vaikai; 

8.2 Atveda vaikus į baseiną, kai jų daugiau lanko baseiną, nei pasilieka grupėje; 

8.3  Baseino rūbinėje padeda vaikams nusirengti drabužius ir palydi į dušą, po prausimosi padeda 

apsirengti maudymosi glaudes arba maudymosi kostiumėlį, padeda uždėti plaukimo kepures; 

8.4 Po užsiėmimo baseine padeda vaikams apsirengti, išdžiovina plaukus. 

9.  Mokytojos padėjėjos funkcijos: 

9.1 Atveda vaikus į baseiną, kai jų mažiau lanko  baseiną, nei pasilieka grupėje; 

9.2 Baseino rūbinėje padeda vaikams nusirengti drabužius ir palydi į dušą. Po prausimosi padeda 

apsirengti maudymosi glaudes arba maudymosi kostiumėlį, padeda uždėti plaukimo kepures. Po 

užsiėmimo baseine padeda vaikams apsirengti,  išdžiovina plaukus. 

10.   Baseino valytojos funkcijos: 

10.1  Padeda vaikams duše nusiprausti; 

10.2  Padeda vaikams apsirengti, išdžiovina plaukus. 

11.   Tėvų pareigos: 

11.1  Privalo  vaikus atvesti  švarius, nukarpytais rankų ir kojų nagais; 

11.2  Vaikai privalo turėti rankšluostį, plaušinę, maudymosi glaudes ar kostiumėlį, plaukimo  

kepurę, kuriuos po maudymosi privalo išplauti ir išdžiovinti; 

11.3  Nevesti vaikų su įvairiais aksesuarais, nes gali sužaloti kitus vaikus, pamesti vandenyje; 

11.4  Privalo informuoti mokytojas apie vaikų alergiją, pastebėtus odos ar kitos ligos simptomus; 
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12.   Po baseino vaikai šaltuoju metų laiku į lauką nevedami, jie pasilieka grupėje. 

13.   Tėvams nesilaikant 11.1 punkto, mokytoja ar mokytoja plaukimui  privalo 

informuoti direktorę ar direktorės pavaduotoją ugdymui. 

14.   Tėvai  su vaikų veikla baseine gali susipažinti bet kuriuo metu, kai vyksta užsiėmimai. 

 

 

 

 

____________________ 


