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VALYTOJO PAREIGYBES APRASYMAS

I.

BENDROJI DALIS

1. Gimnazijos valytojas yra priskiriamas darbininkq grupei.

2.Parcigybes lygis: valytojas priskiriamas D lygio pareigybei.
3. Pareigybes paskirtis: palaikyti pavyzdingqtvark4 ir 5var4 istaigos patalpose ir vi'patalpq ribq.
4. Pavaldumas: valytojas pavaldus ugdymo apriipinimo skyriaus vedejui.

il.

SPECIALUS REIKALAYIMAI STAS PARUGAS EINANdIAM DARBUOTOJTII

5. Valytojo kvalifikacijai netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavimai.
6. Valytojas turi Zinoti, i5manyti ir naudotis:

valomq patalpq ir pavir5iq tipus ir paskirti;
6.2. pagrindinius apsaugos nuo elektros bfidus;
6.3. dezinfekcijos priemoniq paskirti, jq vartojimo bud4;
6.4. kompiuterines irangos valymo bfidus ir priemones;
6. 1.

6.5. patalpq valymo bDdus

ir inventoriq;

6.6. chemines valymo priemones, jq savybes, priemoniq tinkamum4 valomiems pavir5iams
naudojimo taisykles;
6.7. kovos su parazitais ir kenkejais priemones;

ir

6.8. darbo tvarkos taisykles;
6.9. bendravimo psichologijos, profesines etikos ir elgesio kultfiros pagrindus;
6.10. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus
7 . Y alfiojas privalo vadovautis :
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
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 lolaHniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir
pan.).

rrl.

SIAS PANUGAS EINAI\dIO DARBUOTOJO FI]NKCIJOS

8. Valytojas atlieka Sias funkcijas:

t.t. pataito pavyzdingq

tvark4 ir Svarq bei kruop5diai valo priskirtas patalpas viso savo darbo

metu;

8.2. naudojasi darbo lrankiais, tinkamomis cheminemis valymo priemonemis, buitine technika;
8.3. vadovaudamasis higienos reikalavimais, laiku keidia netinkamas darbo priemones;
8.4. plauna jam paskirt[ patalpq grindis, sienas, koridorius, laiptines, valo ir plauna sanitarinius
mingus, nuvalo dregnu skuduru grindq apvadus ir laiptq tureklus;
8.5. dregnu

ir Svariu skuduru nu$luosto dulkes nuo darbo stalq, spintq, lentynq ir kitq baldq, durq

ir palangiq;
8.6. periodi5kai valo dulkes nuo Sildymo sistemos prietaisq;
8.7. valo dulkes nuo kambariniq geliq irjas laisto;
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8.8. i numat5rtas vietas iSneSa Siuk5les i5 Siuk5liadeLil, dezinfekuoja unitazus ir kriaukles bei kitus

sanitarinius mazgus;
8.9. baigus darbq patikrina patalpas, warkingai sustato kedes, nepalieka trtgriozdinn4 praejimq,
atsuktq diaupq, patikrina, ar nera neiSjungtq elektros prietaisq, ar uldarytilangai,esant poreikiui i5jungia
elektros prietaisus ir uZdaro langus. Apie nei5jungtus elektros prietaisus ir neuZdarytus langus prane5a

budetojui;
8.10. uztikrina, kad chemines valymo priemones bUtq laikomos gamintojo pakuotese;
8.11. Du kartus per metus patalpq viduje ir i5oreje valo langus, laikydamasis saugaus darbo
reikalvimq;
8.12. istaigoje nustat5rta tvarka tikrinasi sveikat4.
8.13. laikosi tarnybin€s etikos reikalavimq.
8.14. dirba kitus, tiesiogiai nesusijusius su pareigybe, paskirtus gimnazijos direktoriaus ir ugdymo
apriipinimo skyriaus vedejo darbus.
8. I 5. budi gimnazijoje pagal slenkanti grafik4;
8.16. laikosi darbo grafiko.

IV. ATSAKOMYBE
9. Valytojas atsako uZ:

9.1. kokybi5k4 ir savalaikisavo pareigq atlikimq;
9.2. Svaros ir tvarkos palaikym4 valomosiose patalpose, sanitariniuose mazguose;
9.3. tvarking4 irenginiq eksploatacijq;
9.4. vZ patalpq uZrakinimq;
9.5. patikeq materialiniq vertybiq saugoj im4;
9.6. patiketos informacijos i5saugojimq;
9.7. teising4 darbo laiko naudojim4.
9.8. darbo drausmes paZeidimus;
9.9. Lalq,padarytq istaigos del savo kaltes ar neatsargumo;

9.10. darbuotojq saugos

ir

sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimq

vykdym4.
10. Valytojas uZ savo pareigq netinkam4 vykdymq atsako darbo vidaus tvarkos taisykliq ir
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
11. Valytojas uZ darbo drausmes paZeidimus gali bUti traukiamas drausminen atsakomyben.
Drausming nuobaudq skiria istaigos vadovas.

