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STASI0 5AT,T.q.uSKIO GIMNAZIJOS VALGYKLOS VEDEJO PARXIGYBES
APRASYMAS

I. BENDROJI DALIS

1. Siauliq Stasio Salkauskio gimnazijos valgyklos vedejas yra priskiriamas struktiiriniq

padaliniq vadovq grupei.
2. Pareigybes lygis: valgyklos vedejas priskiriamas B lygiopareigybei.

3. Pareigybes paskirtis: tinkamai organizuoti valgyklos darb4.

4. Pavaldumas: valgyklos vedejas pavaldus ugdymo aprtipinimo skyriaus vedejui.

IL SPECIALUS nETX.q,LAVIMAI STm PAREIGAS EINAI\dIAM
DARBUOTOJUI

5. Valgyklos vedejui keliami kvalifikaciniai reikalavimai :

5.1. ne maZesnis kaip aukstasis neuniversitetinis issilavinimas.

6. Valgyklos vedejas turi Zinoti ir moketi:
6.1. materialines atsakomybes pagrindus;

6.2. darbo apskaitos ir kalkuliacijos taisykles;

6.3. irengimq, virtuves inventoriaus, indq, taros paskirti, jq prieZitiros ir naudojimo

taisykles;
6.4. lvairiq maisto gaminimo irengimq racionalq ir saugq darbo re|imq;
6.5. patiekalq ir kulinariniq gaminiq ruo5imo technologij4;
6.6. lietuviskq, firminiq ir uZsienio Saliq patiekalq gamybos ypatumus;

, 6.7. pagrindines Zaliavas, jq paskirti, sudejimo tvarkq santyki bei normas;

6.8. ivairiq maisto produktq ir pusgaminiq Siluminio paruo5imo biidus;

6.9. Siluminio maisto produkq apdorojimo (virimo, kepimo, Sutinimo) trukmq ir
temperattir4;

6. 10. paruo5tos produkcijos
procentus;

6.11. pusgaminiq ir paruo5tos produkcijos laikymo beirealizavimo s4lygas;

6.12. ko5iq virimo taisYkles;

6.13. dietines mitybos pagrindus, dietiniq patiekalq ruosimo technologij4;

6. I 4. kulinarij os Zaliavq savybes, Laliavq ir pusgaminiq kokybes rodiklius;

6. I 5. kulinarij os gaminiq puo5imo technologij 4;

6. I 6. valgiara5dio sudarymo taisykles;

6.17. pirmines gaisro gesinimo priemones, jq veikimo principus, panaudojimo galimybes;

6.18. darbo vietos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcij4;

6.19. sudaryti maisto prekiq fu Laliav4paskyr4 - uZsakym4;

6.20. teisingai iforminti maisto prekiq it Laliavqpriemimo dokumentuS;

6.21. naudotis darbo irankiais;
6.22. dirbti su viryklemis, kepimo spinta, Saldytuvais ir kitais irengimais;
6.23. suteikti pirmAiq medicinos pagalbqivykus nelaimingam atsitikimui darbe;

6.24. darbuotojrl sa$os ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

7. Valgyklos vedejas privalo vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
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7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius,

darbuotojq saug4 ir sveikat4;
7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklemis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;
7.6. kitais lstaigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis

ir pan.).

III. STAS PAREIGAS EINANEIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Valgyklos vedejas atlieka Sias funkcijas:
8.1. organizuoja ir atsako uZ istaigoje organizuojam4 gamybing ir prekybing veikl4,

apimandi4 maisto produktq priemim4 ir laikym4, gamyb?, pardavim4 ir jo vartojimo organizavim4;

8.2. atsako uZ virtuves, maisto iSdavimo, pagalbiniq patalpq, irangos, indq, inventoriaus,

irankiq atitikim4 higienos nonnoms ir savalaiki jq atnaujinim4, saugos darbe, prie5gaisrines

apsaugos ir kitq maitinimo imonei keliamq reikalavimq laikym4si;
8.3. skirsto valgyklos darbuotojams pareigas ir darbus;
8.4. instruktuoja ir kontroliuoja, kaip tiesiogiai pavald$s darbuotojai laikosi saugos darbe

taisykliq, higienos nonnq ir taisykliq gaminant, parduodant maist4;- 
S.5. laikinai nusaiina valgyklos darbuotoj4 nuo darbo, jeigu jo sveikatos bUkle neatitinka

reikalavimq (del ligg, Laizdt4 ii infekcijq sukelejq neSiojimo) pagal LR Vyriausybes ir SAM
norminius aktus;

8.6. rtipinasi savalaikiu virtuves ir valgyklos bei pagalbiniq patalpq- valymu ir remontu

pagal saugos ?arbe, priesgaisrines saugos ir higienos reikalavimus, rupinasi irenginiq techniniu

stoviu, informuoja apie gedimus gimnazijos vadov4;
g.l. alsako u?tuf,kad pata$os, iiengimai, indai ir irankiai bfitq plaunami ir dezinfekuojami

tik specialiomis leistinomis medZiagomis ir priemonemis;
8.8. uZsako prekes, rOpinaii jq priemimu, laikymu, sandeliavimu, iSdavimu, rupinasi

sayalaike derutizacrl a ir dezinfekcij a;

8.9. uZtikrin-a, kad gamyboie UUtq naudojamos tik Zaliavos ir maisto prekes bei maisto

priedai, atitinkantys jq kokybg reglamentuojandiq dokumentq reikalavimus;
8.10. pildo maisto patikrinimo kontrolini Zutnalq;

8.11. pildo geros higienos praktikos vie5ojo maitinimo imonese Zurnalus;

8.12. priima kokybi5kus ir reikiamo svorio produktus i5 maisto sandelio;

S.13. u2tikina 5var4 ir tvark4 valgykloje, virtuveje, sandeliuose ir pagalbinese patalpose;

8.14. vadovauja virejams, gaminant ir i5duodant ivairy maist4;

8.15. reikalauja, kadvisi virtuveje dirbantys darbuotojai laikytqsi sanitariniq higieniniq;
prie5gaisrines ir darbuotojq saugos reikalavimq;

8.16. rflpinasi maisto kokybes ir jq ivairiq derinitl parinkimu;

8.17. laikosi valgyklos patalpose esandio inventoriaus ir irengimq eksploatavimo taisykliq;
8.18. sudaro maisto technologines korteles;
8.19. sudaro pavyzdiry sezonini meniu;
8.20. puoseleja gimnazijoje emoci5kai saugi4 mokymosi ir darbo aplink4, reaguoja i smurt4

irlar patylias pagal gimnazijoje nustatyt4 tvark4;
8.21. tvarko valgyklos dokumentacij4, atsiskaito su buhalterija;
8.22. oryatlorqii5ankstini pietq ir prie5piediq uZsakym4, nemokam4 mokiniq maitinim4.

8.23. Laikosi tarnybines etikos reikalavimq.
8.24. Nesant tiesioginio darbo ir moksleiviq atostogq metu, dirba kitus, tiesiogiai nesusijusius su

pareigybe, paskirtus gimnazijos direktoriaus ir ugdymo apr[pinimo skyriaus vedejo darbus.
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IV. ATSAKOMYBE

9. Valgyklos vedejas atsako uZ:

9.1. tvarking4 ir tiksling4patalp4, pagrindiniq priemoniq eksploatavim4 ir prieZiflrq, jam

patiketq materialiniq vertybiq apsaug4 ir tinkam4 naudojim4;

9.2. maisto produktq saugum4, jq tinkam4 priemim4 ir i5davim4 bei laikymq, gamybqit
realizavim4;

9.3. prekiq - materialiniq vertybiq trUkum4, atsiradusi ir del jo aplaidumo darbe (gedimas,

supuvimas, vagystes ir kt.);
9.4. teising4 ir s4Zining4 dokumentacijos pildym4, savalaiki atsiskaitym4 su buhalterija;
9.5. teisingq savo ir pavaldZiq darbuotojq darbo laiko naudojim4;
9.6. teisinga aatUo organizavim4 ir tinkamo technologinio proceso laikym4si, gaminant ir

parduodant maist4;
9.7. gaminim4 ir pardavim4 tokios sudeties ar kokybes maisto, kuris gali susargdinti, kitaip

pakenkti weikatai arba del kokybes pokydiq, neteisingo gaminimo ar kitq prieZasdiq netinka

Zmoniq mitybai;
9.8. Lalq,padaryt1istaigai del savo kaltes ar neatsargumo;

9.9. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimq

vykdym4.
10- UZ $io pareigybes apra5ymo, reikalavimq ir norminiq aktq paZeidimus, del kuriq ivyko

arba galejo ivykti nelaimingas atsitikimas, taikoma Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta

drausmine, materialine ir baudZiamoji atsakomybe.

11. Valgyklos vedejas uZ savo pareigq netinkam4 vykdyme
taisykliq ir Lietuvos Respublikos lstatymq nustatyta tvarka.

12. Valgyklos vedejas uZ darbo drausmes paZeidimus gali

atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria gimnazijos vadovas.

atsako darbo vidaus tvarkos

bflti traukiamas drausminen


