PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“
direktorės 2017 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. V-23 (1.5.)
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“
VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Valytojas – darbuotojas dirbantis Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ (toliau – lopšelisdarželis) pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – D. Pareigybė yra priskiriama darbininkų pareigybių grupei.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
reikalavimai.
4. Prieš pradedant dirbti turėti privalomą sveikatos medicininę pažymą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. valyti priskirtas patalpas: kabinetus, koridorius, sales, tualetų patalpas, laiptines ir kitas
bendro naudojimo patalpas;
5.2. prižiūrėti ir valyti sienas, duris, grindų apvadus, stendų, durų stiklus, veidrodžius. Kilimus
valyti drėgnu būdu, o kartą savaitėje dulkių siurbliu;
5.3. kasdien plauti grindis, o po kūno kultūros užsiėmimų drėgnu būdu valyti salės grindis;
5.4. esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, atlikti salės, sanitarinių mazgų ir kitų patalpų
dezinfekciją;
5.5. kasdien šluostyti dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, ir kitų paviršių;
5.6. kasdien dezinfekuoti tualetus, valyti kriaukles ir tualetų plyteles;
5.7. du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) valyti visus prižiūrimame plote esančius langus;
5.8. organizuoti užuolaidų skalbimą ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
5.9. valyti dulkes nuo šviestuvų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo.
(esant jų gedimui informuoti ūkvedį);
5.10. išvalyti buitines atliekas ir šiukšles iš salės, tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių,
laiptinių, tualeto, rūšiuoti jas ir dėti jas į atskiras talpas;
5.11. prižiūrėti kabinetuose, laiptinėse esančias gėles: persodinti, laistyti, purenti, purkšti, tręšti;
5.12. sekti įstaigoje vykstančių renginių ritmą, padėti ruošiant jiems patalpas ir tvarkant
patalpas po renginių;
5.13. baigus darbą patikrinti ar išjungti elektros prietaisai, išjungta elektra, uždaryti langai;
5.14. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio direktoriaus teisėtus pavedimus ir
užduotis, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, neviršijant darbo sutartyje numatyto darbo laiko.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
6. Valytojas turi teisę:
6.1. teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
6.2. dalyvauti įstaigos savivaldoje;
6.3. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
6.4. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas socialines garantijas įstatymais numatyta tvarka;
6.5. dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir
kitose veiklose, teikti siūlymus darbų kokybei gerinti;
6.6. turėti darbų saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
7. Valytojas atsakingas už:
7.1. lopšelio-darželio nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme
numatytų funkcijų kokybišką vykdymą;
7.2. tiesioginio vadovo nurodymų vykdymą;
7.3. jam paskirtų patalpų švarą ir tvarką;
7.4. jam patikėtų valymo priemonių ekonomišką naudojimą ir inventoriaus saugų naudojimą;
7.5. jam paskirtų darbų atlikimą laiku ir kokybiškai;
7.6. darbo atlikimą nepažeidžiant higienos reikalavimų;
7.7. tinkamą darbo laiko naudojimą;
7.8. darbo drausmės pažeidimus.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Valytojas už savo darbą pavaldus ūkvedžiui. Vykdo visuomenės sveikatos specialisto
nurodymus ir vaiko sveikatos apsaugos, higienos reikalavimus.
9. Už funkcijų nevykdymą Valytojas atsako lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka.
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