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I. PAREIGYBE

1' Kaisiadoriq r. ZieLmaiq mokyklos-d afi,elio ,,vaikystes dvaras,, valytojo pareigybe yru
priskiriama darbininkq grupei.
2, Pareigybes lygis ir kodas: valytojas priskiriamas D lygio pareigybei; kodas _ g1l2og.
3' Pareigybes paskirtis: palaikyti pavyzdingqtvarkq ir svar4 rnokyklos-darZelio patalpose.
4' Pavaldumas: valytojas pavalclus direktoriaus pavaduotojui [kigi ir bendriesiems reikalams.

II' SPECIALUS nrmaLAvIMAI Sla.s pAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5' Valytojo kvalifikacijai netaikomi iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavimai.
6. Valytojas turi Zinoti ir i5manyti:
6,1. valomq patalpq tipus ir paskirti;
6.2. pagrindinius apsaugos nuo elektros bDdus;
6.3. dezinfekcijos priemoniq paskirti, jq vartojimo bld4;
6.4. kompiuterines irangos valymo budus;
6,5. pataipq valymo budus ir inventoriq;
6,6. chemines valymo priemones,iq sudeti, savybes ir naudojimo taisykies;
6,7. kovos su parazitais ir kenkejais priemones;
6.8. bendravimo psichologijos, profesines etikos ir elgesio kultDros pagrindus;
6'9' darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.
7. Yalytojas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7,2, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais ir kitais
norminiais aktais, reglamentuojandiais biudzetiniq istaigq
saug? ir sveikat4;

7.3. darbo tvarkos taisyklemis;
7.4, darbo sutartimi;
7,5. Siuo pareigybes apra5ymu;
7'6' kitais mokyklos-darzelto lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklemis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Valytojas atlieka Sias funkcijas:
8'1' neleidZia kauptis valomose patalpose neSvarumams, Sir-rkSlems, dulkems ir kt.;
8'2' kiekvien4 dien4 plauna grindis, laiptus, laiptq tureklus, durtl rankenas, vaio ir dezinfekuoja
tualetus, prausyklas, kriaukles, valo baldus;
8.3. dulkes valo nuo Sildymo irenginiq 2 kartus per savaitg;
8'4. mink5tas grindq dangas ir mink5tus baldus valo buitiniu dulkiq siurbliu;
8.5, geles laisto ir valo jq lapus esant reikalui;

Lietuvos Respublikoje galiojandiais
veikl4, darbo santykius, darbuotojq



8,6. vien4 kart4 per savaitg plauna sienas, jas valo ir esant reikalui:
8,7. Sviestuvus valo vien4 kart4 per menesi; valo tik isjunggs is sroves 5altinio;
8'8' patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) valo pamokq metu ir po pamokq, kabinetus, sales
- po pamokq ir neformaliojo Svietimo uZsiemimq, irenginius - tik jiems visi5kai sustojus ir atjungus
nuo energijos Saltiniq;

8'9' Sluosto dulkes nuo baldq, palangiq, apsildymo irenginiq, paveikslq ir kt, bei valo nesvarumus
tokiu bldu, kad nebfitq paZeistas ar sugadintas valomas pavirsius;
8'10' orgtechnikos priemones (telefonus, kompiuterius, dauginimo aparatus ir kt.) valo labai
atsargiai, kad ijq vidq nepatektq valymo mediliaga;juos valymo metu iSjungia iB sroves Saltinio;
8'11' du kartus per metus valo langus i5 i5ores ir vien4 kar14 per ketvirti - iS vidaus, pries tai
atitverus i5 pastato fasado puses pavojing4 zon4 (valant is isores);
8.12, dulkandius pavir5ius (betono dangas ir kt.) prie5 jq valymqlengvai sudrekina;
8'13' valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medZiagas ir skysdius,
kuriais apr[pino direktoriaus pavaduotojas iikiui ir bendriesiems reikalams ir tik pagal jq paskirti;
8.14, Siuk5les i5pila i 5iukSliq konteinerius, plovimui naudot4 vanden! - ikanalizacijq;
8'15, jeigu patalpose priviso grauZikq, tarakonq ar kitokiq parazitt4, apie tai prane5a direktoriaus
pavaduotojui [kiui ir bendriesiems reikalams, kad 5is imtqsi jq naikinimo priemoniq;
8.16. laikosi asmens higienos reikalavimq, priziDri darbo irankius;
8'17' moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, kurias paskyre
direktoriaus pavaduotojas Dkiui ir bendriesiems reikalams;
8' 18. su mokyklos-darZelio darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kulturingai,
Siukslintojus mandagiai ispeja, betiq neiskeikia ir neaprekia;
8.19. vis4 darbo laik4 skiria darbui ir laikosi Siq taisykliq:
8.19.1. be b[tino reikalo nesinaudoti tarnybiniu telefonu;
8.19.2, neliesti paliktq ant stalo dokumentq, nesugadinti jq, neiSmesti iSiuk5liq deZg;
8.19.3. nedauginti dokumentq komercines ar kitos paslapties paskleidimui bei kitais tikslais;
8.19.4, nenaudoti dauginimo aparato savo reikmems;
8.19,5. nenaudoti kompiuterio kokiq nors dokumentq paie5kai;
8.19'6' nieko neleisti ipatalpas ir nesileisti ikalbas su paSaliniais asmenimis, norindiais patekti i
patalpas;

8.20, Iaikosi mokykloje-darZelyje nustatyto
prieZasdiq kilus gaisrui, iSkviedia ugniagesius,
gaisro Zidini turimomis priemonemis;
8.21. ivykus nelaimingam atsitikimui, suteikia pirmqjA pagalb4 sau ir kitiems nukentejusiems, apie
ivyki prane5a mokyklos-darZelio administracijai;
8'22' ivykus inZineriniq tinklq avarijai, pabando iSjungti avarines komunikacijas, prane5a apie ivykimokyklos-darlelio administracijai arba darbininkui ir gavgs jq nurodym4 i5kviedia atitinkamas
avarines tarnybas;
8.23. baigqs darb4, uZdaro langus, iSjungia elektros prietaisus, santechning irang4, uZrakina duris;
8'24' negaledamas atvykti i darb4 del ligos ar kitq prieZasdiq, privalo pranesa apie tai direktoriaus
pavaduotojui Dkiui ir bendriesiems reikalams arba mokyklos-d araelio direktoriui;
8'25' nepaveda savo pareigq kitam asmeniui be direktoriaus pavaduotojo Dkiui ir bendriesiems
reikalams sutikimo;
8'26' apie pastebetus mokyklos-darZelio baldq defektus, santechnikos irangos paZeidirnus, elektros
instaliacijos gedimus pranesa direktoriaus pavaduotojui Dkiui ir bendriesiems reikalams,
darbininkui, elektrikui arba mokyklos-darZelio direktoriui,

prieSgaisrinio reZimo, nerDko, o del kokiq nors
praneSa mokyklos-darLelio administracijai ir gesina



IV. MOKINIU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

9, Valytojas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:
9.1. nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius toki itarirnq keliandius veiksmus;
9,2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi,
nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
9.3' ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases aukletoj4 apie itariamas ar
ivykusias patydias;

9'4' esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus, r[pintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucijas (pvz.:
policij4, greitq4pagalb4 ir kt,),

V. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBE

10, Valytojas atsako uZ:

10.1. kokybi5k4 ir savalaiki savo pareigq atlikirn4;
i 0.2. Svaros ir tvarkos palaikym4 valomosiose patalpose, sanitariniuose mazguose;
1 0.3, tvarkingq irenginiq eksploatacij4;
10.4, uZ patalpq uZrakinim4;
10.5, patiketq materialiniq vertybiq saugojim4;
1 0.6, patiketos informacijos i5saugojimq;
10.7. teising4 darbo laiko naudojimq.
10.8. darbo drausmds paZeidimus;
| 0 .9 . Lalq, p adarytq mokykl ai -d arLehul del s avo kaltes ar neatsargum o ;
10.10' darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimq
vykdlrnq.

11' Valyojas uZ savo pareigq netinkam4 vykdymq atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos
Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
12' Valytojas uZ darbo drausmes paZeidirnus gali bflti traukiamas drausminen atsakomyben.
Drausming nuobaudQ skiria mokykl o s-d arielio direktorius,

mokyklos-dartelio


