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I. BENDROJI DALIS

1. Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos riibininkas yra priskiriamas darbininkq grupei.

2.Parcigybes lygis: riibininkas priskiriamas D lygio pareigybei.

3. Pavaldumas: rtibininkas pavaldus ugdymo aprtipinimo skyriaus vedejui.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PI.NUGAS EINA}IdIAM DARBUOTOJUI

4. Riibininko kvalifikacijai netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavimai.
5. Riibininkas turi Zinoti ir i5manyti:
5.1. bendravimo psichologijos, profesines etikos ir elgesio kultiiros pagrindus.

6. R0bininkas privalo vadovautis:
6.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais

norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigrl veiklq, darbo santykius, darbuotojq saug4 ir
sveikat4;

6.3. vidaus darbo tvarkos taisyklemis;
6.4. darbo sutartimi;
6.5. Siuo pareigybes apraSymu;
6.6. kitais istaigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir

pan.). :

III. STAS PMUGAS EINANEIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Riibininkas privalo atlikti Sias funkcijas:
7 .1. atrakinti ii uZrakinti rtibines, priZiiir€ti darbuotojq ir mokiniq rfibus;

7.2. palaikyti wark4 ir 5var4 mokyklos riibinese;
7.3. pavieniams mokiniams rtibines atrakinti tik mokiniui pateikus mokytojo ra5t4 apie mokinio

i5leidimq i5 pamokos;
7.4. istaigoje nustat5rta tvarka tikrintis sveikat4;
7.5. baigus darbq, patikrinti patalpas, ar nera nei5jungtq (kurie turi bflti i5jungiami) elektros

prietaisq, ar vLdaryti langai.
7.6. pasirtipina, kad Siuk5les ir kitos atliekos bUtq kraunamos tik i tam tikslui skirtus konteinerius;

7 .7 . laikytis tarnybines etikos reikalavimq;
7.8. dirba kitus, tiesiogiai nesusijusius su pareigybe, paskirtus gimnazijos direktoriaus ir ugdymo

aprtipinimo skyriaus vedejo darbus.

IV. ATSAKOMYBE

8. Rubininkas atsako uZ:

8.1. darbuotojq ir mokiniq rtibq saugum4;

8.2. teising4 darbo laiko naudojim4.
8.3. darbo drausmes paZeidimus;
8.4. talq, padaryt4 istaigai del savo kaltes ar neatsargurno;

8.5. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elekhos reikalavimq
vykdym4.
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9. Rgbininkas uZ savo pareigq netinkam4 vykdyme atsako darbo vidaus tvarkos taisykliq ir
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

10. Rubininkas uZ darbc drausmds paZeidimus gali bfti traukiamas drausminen atsakomyben.

Drausming nuobaud4 skiria istaigos vadovas.


