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ŠIAULIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „DAINELĖ”
DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ (toliau – lopšelis-darželis) darbininko pareigybė yra
priskiriama nekvalifikuotų darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
reikalavimai.
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:
4.1. išmanyti pastatų technines savybes;
4.2. išmanyti einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką;
4.3. išmanyti vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir reikalavimus
darbui su jomis;
4.4. išmanyti mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, veikimą,
4.5. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus;
4.6. žinoti pirmos medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiajam būdus ir priemones;
4.7. sugebėti spręsti techninius klausimus,
4.8. žinoti cheminių priemonių, naudojamų darbe, paskirtį ir koncentraciją bei naudojimo
tvarką;
4.9. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Darbininkas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo pastato bei aplinkos priežiūrą, pjauna žolę, esant reikalui talkina kiemsargiui;
5.2. remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, atlieka nesudėtingus statybos,
remonto darbus lauke ir viduje;
5.3. taiso lopšelio-darželio inventorių, šalina smulkius gedimus, o esant didesniems
gedimams, informuoja ūkio dalies vedėją ir / ar lopšelio-darželio direktorių;
5.4. gamina priemones, žaislus, dekoracijas, širmas;
5.5. prižiūri lopšelio-darželio šiluminį mazgą, kieme - kanalizacijos šulinius;
5.6.pagal galimybes atlieka lopšelyje-darželyje elektros instaliacijos, elektrinių prietaisų
priežiūros ir remonto darbus;
5.7. užtikrina atitinkantį higienos normas patalpų apšvietimą, nuima ir uždeda šviestuvų
gaubtus, keičia lemputes;
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5.8. prižiūri ir remontuoja vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, kriaukles, čiaupus,
klozetus;
5.9. prižiūri pastato stogą - nuvalo lapus ir sniegą;
5.10. padeda lopšelio-darželio darbuotojams tvarkyti interjerą, eksterjerą, perstatinėti baldus,
paruošia patalpas valymo darbams, naujiems mokslo metams;
5.11. iškrauna ir pakrauna nesunkius krovinius, perneša įvairius daiktus į reikiamas vietas;
5.12. išneša į lauką ir pastato mobilias vaikų žaidimų aikšteles; padeda pedagogams išnešti ir
pastato laikinas apsaugas nuo saulės (skėčius, pavėsines ir kt.);
5.13. užtikrina darbo įrankių švarą, palieka tvarką savo darbo vietoje;
5.14. ligos ir atostogų laikotarpiu vaduoja kiemsargį, atlieka jam pavestas funkcijas;
5.15. vykdo kitus su lopšelio-darželio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
administracijos pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
6. Lopšelio-darželio darbininkas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui.
7. Darbininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
7.1. lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės
saugos instrukcijų ir darbininko pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą;
7.2. jam paskirtų pastatų, lauko ir sistemų savalaikę ir kokybišką priežiūrą;
7.3. tvarkingą techninių priemonių naudojimą;
7.4. sagos darbe, gaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą;
7.5. materialiai atsako už žalą lopšeliui-darželiui, kuri atsirado dėl tyčinės ar kitos neteisėtos
veiklos, jam patikėto inventoriaus, įrengimų saugumą.
8. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas, nesilaikantis Darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų,
reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________
Susipažinau ir sutinku:
_______________
(Parašas)

_________________________
(Vardas ir pavardė)

_______________
(Data)

