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DIETISTO PAREIGYBĖS APRAŠAS
I. PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ dietisto pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų
grupei.
2. Pareigybės lygis - B.
II.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Dietistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. gali būti sveikatos priežiūros specialistas, įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją. Turėti aukštąjį
arba aukštesnįjį išsilavinimą.
4. Dietistas turi žinoti:
4.1. maisto tvarkymo, mitybos bei maitinimo reikalavimus, sveikos mitybos rekomendacijas;
4.2. maisto technologijos arba dietisto darbo organizavimo tvarką;
4.3. sukurti ir taikyti praktikoje naujas patiekalų receptūras ir technologijas.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5.Šias pareigas einantis dietistas vykdo tokias funkcijas:
5.1.organizuoja vaikų maitinimą pagal amžiaus grupes;
5.2.kiekvieną dieną surašo valgiaraštį, pagal tos dienos vaikų skaičių grupėse. Valgiaraštyje
nurodomi gaminami patiekalai, jų kiekiai gramais pagal tos dienos vaikų skaičių: išskiriant lopšelio ir
darželio vaikus;
5.3. skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energinę vertę;
5.4. reikalui esant parengia maisto patiekalų technologines korteles, kuriose nurodomi maisto
produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė, gamybos
būdas;
5.5. reikalui esant parengia kalkuliacines korteles;
5.6. skelbia einamosios dienos valgiaraštį grupėms;
5.7. vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų, organizuoja pritaikytą maitinimą atsižvelgiant į
pateiktą gydytojo sveikatos pažymą;
5.8. teikia pasiūlymus įstaigos administracijai dėl maitinimo organizavimo gerinimo;
5.9. tikrina ruošiamų patiekalų kokybę;
5.10. užtikrina, kad mitybos padalinyje būtų laikomasi HN 15:2005 „Maisto higiena“, HN 75:2016

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
užtikrinamas Geros Higienos praktikos taisyklių vykdymas;
5.11. organizuoja RVASVT sistemos auditus. Tikrina, kaip pildomi savikontrolės žurnalai;
5.12. kiekvieną rytą pateikia kasdienius valgiaraščius patvirtinti įstaigos direktoriui;

5.13. parengia vaikų maitinimosi stebėsenos planą, reikalui esant dietinių patiekalų receptūras
technologines korteles, kurias derina su atitinkamomis tarnybomis;
5.14.tvarko dokumentaciją susijusia su maitinimo organizavimo paslauga;

5.15. vykdo teisėtus direktoriaus nurodymus;
5.16. naudojasi informacinėmis technologijomis;
5.17. veda įstaigoje pageidaujančių maitintis darbuotojų apskaitą;
5.18. konsultuoja ugdytinių tėvus /globėjus ir kitus bendruomenės narius tinkamo maitinimo
klausimais, paaiškinti apie maisto pasirinkimo padarinius sveikatai.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS ATSAKOMYBĖ
6. Dietistas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos
reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
7. Dietistas pavaldus direktoriui.
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