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I. PAREIGYBE

1' Kaisiadotfit, ZieLmariq mokyklos-darzelio ,,vaikyst6s dvaras,, (toliau - mokykla-darZelis)
kfiriko pareigybe yra priskiriama kvalifikuotq darbuotojq grupei.
2. Pareigybes lygis: kUrikas priskiriamas C lygio pareigyiei.
3' Pareigybes paskiftis: palaikyti mokyklos-d arziliopuiutpo.. silum4, priZi6reti tvark4 katilineje,4' Pavaldumas: ktirikas pavaldus direktoriaus pavaduotojuiut iui ir bendriesiems reikalams,
5. Krlriko pareigybes kodas - g 1 g201

6' Krlrik4 skiria pareigoms ir atleidZia i5 jq, nustato pareigini atlyginirn4, sudaro rasytines darbo
sutartis mokyklos-dari'elio direktorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI STAS PAREIGAS EINANiIAM DARBUoToJUI

6. Darbuotojas einantis sias pareigas, turi atitikti siuos reikalavimus :

6'1' tureti nustatytos formos galiojanti paLymejim4, suteikiantf teisg atlikti kuriko pareigas.
6,2, tureti ne Zemesni kaip vidurini issilavinimq ir (ar) igyt4 profesing kvarifikacii4.
7, Kurikas privalo:
7'f iSmanyti darbuotojq saugos ir sveikatos, priesgaisrines, elektrosallgos reikalavimus ir juos
vykdyti;
7.2. Linotr Silumos irenginiq sandar4, veikimo principus ir naudojimo tvark4;
7.3. moketi naudotis gaisro gesinimo priemonemis;
7,4, laikytis darbo drausmes ir darbo saugumo reikalavimq;
7 '5' Linoti apie pirmosios medicinos pagalbos suteikim4 ivykus nelaimingam atsitikimui darbe.8, KDrikas privalo vadovautis:
8.1' Lietuvos Respubrikos jstatyrnais ir pojstatyminiais aktais;
8'2' Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais
norminiais aktais' reglamentuojandiais biudzetiniq istaigq veiklq, darbo santykius, darbuotojq saug4 irsveikat4;

8.3. darbo tvarkos taisyklemis;
8.4. darbo sutartimi;
8.5, Siuo pareigybes apra5yrnu;
8'6' kitais mokyklos-darzelio lol<aliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, rrurodymais,
taisyklemis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO F'UNKCIJOS
g, Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
9' 1' nuolat prizir"rri, kad bDtq tvarkingas Sildymo katilas ir visi kiti katilines ire,gi,iai;9,2. palaiko Sildymo katile reikiamq vandens lygi ir slegi;
9.3. tikrina manometr4 ir jo duomenis:



,4, uZtikrina mokyklos-darZelio pastato patalpq ap5ildymE;
.5, tvarko katilines patalpas;

'6' privalo grieztai laikytis priesgaisrines saugos, s.augos darbe taisykliq reikalavimq;
'7' vykdo visus mokyklos-darZelio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojui Dkiui ir bendriesiems:ikalams nurodymus, kurie nepriestarauja darbo sutarties ir zmoniq saugos darbe istatymams.

IV. SIAS PAREIGAS EINANiIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBE
0. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
0'1' uz priesgaisrines ir darbq salrgos bei vidaus darbo tvarkos taisykliq laikym4si;0'2' 5var4 ir tvark4 katirines patarpoje ir teritorijoje aprink patalpas;
0.3, ui, priskirl4 inventoriq,


