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PASTATU rR STSTEMU pRrEZlUnOSo ETNAMOJO
REMONTO DARBININKO
PAREIGYBES APRASYMAS NR.4
I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazrlos pastatq ir sistemq prieZifiros, einamojo
remonto darbininkas yra priskiriamas darbininkq grupei.
2. Pareigybes lygis: pastatq ir sistemq prieZilros, einamojo remonto darbininkas
priskiriamas C lygio pareigybei.
3. Pareigybes paskirtis: atlikti nesudetingus statybos remonto darbus pastato viduje ir
lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventoriq.
4. Pavaldumas: pastatq statiniq prieZiflros darbininkas pavaldus direktoriui,
atskaitingas pavaduotojui [kio reikalams.

ir

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PARBIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI
5. Pastatq ir sistemq prieZifiros, einamojo remonto darbininkas turi Zinoti ir i5manyti:
5.1. istaigos teritorijos, pastatq patalpq i5planavi-4;
5.2. statiniq, irengimq bei komunikacijq i5destymo plan4;
5.3. pastatq ir statiniq technines savybes;
5.4. einamojo remonto darbq atlikimo terminus, eili5kumqir Ivark1;
5.5. vandentiekio, kanalizacuos, elektros sistemq technologrjas ir reikalavimus
darbui sujomis;
5.6. darbo priemoniq ir irankiq r[Sis, jq darbo ir saugojimo tvark4;
5.7 . darbuotojq darbq saugos ir sveikatos, gaisrines ir civilines saugos,
elektrosaugos, higieno s reikalavimus.
6. Pastatq ir sistemq prieZiuros, einamojo remonto darbininkas 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 istaigq veikl4, darbo santykius,

darbuotojq saugq ir sveikat4;
6.3. darbo tvarkos taisyklemis;
6.4, darbo sutartimi;
6.5. Siuo pareigybes apra5ymu;
6.6. kitais istaigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklemis ir pan.).

III.
7. Pastatq

SIAS PAREIGAS

EINANTIo DARBUoToJo FUNKCIJoS

ir sistemq prieZifiros, einamojo remonto darbininkas atlieka Sias funkcijas:

7.1. pagal savo turim4 kvalifikacij4 atlieka Siuos darbus:
7.l.l.pastatq ir statiniq remonto darbus, kuriuos dirbti paveda tiesioginis vadovas;
7.l.2,valo pastato sienas, uZsikimsusius lietvamzdZius, apLiiri ir remontuoja pastatq

'

stogus;
7.

1.3.priZifrri vandentiekio, kanalizacijos sistemq sutrikimus;

7.1.4. remontuoja vidaus ir lauko inventoriq keidia spyrias, remontuoja baldus;
7.1.5. atlieka tiesioginio vadovo pavestus kitus remonto darbus.
7.1.6.palaiko tvark4 ir 5var4 darbo vietoje;

7.2. dirbant darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, irankiais, irengimais, laiko
juos tik tam skirtoje vietoje;
7.3. prane3a darbo metu pastebdtus pastato sistemrl gedimus tiesioginiam vadovui ir
imasi priemoniq jiems pa.Salinti.

.

IV. ATSAKOMYBE
8. Pastatq ir sistemq prieZiiiros, einamojo remonto darbinirkas atsako uZ:
8.1. teises aktuose ir Sioje pareigindje instrukcijoje numat5rtq fimkcrjq \rykdyme;
8.2. istaigos pastatq ir statiniq, komunikacijq, teritorijos bei patalpq, priskirtq jam
priZiwdti ir remontuoti tvarkingum4 ir 5var4;
8.3.jam patiketo inventoriaus, irengimq ir instrumentq tinkam4 naudojim4 ir
apsaug4;
8.4. tinkamq darbo laiko naudojim4 pareigom
8.5. darbo drausmes paZeidimus;

vykdyti;

8,6,2a14, paduyla istaigai del savo kaltes ar neatsargumo;
8.7. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines ir civilines saugos, apsaugos nuo elektos

reikalavimq vykdym4.
9. Pastatq ir sistemq prieZi[ros, einamojo remonto darbininkas ui savo pareigq
netinkam4 vykdym4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustabrta
tvarka.
10. Pastatq ir sistemq prieZi[ros, einamojo remonto darbininkas uZ darbo drausm6s
paieidimus gali buti traukiamas drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria istaigos
vadovas,

V. MOKINIV SAUGUMO UZTIKRINIMAS
1 1. Pastattl ir sistemq prieZi[ros, einamojo remonto darbininkas, itargs ar pastebejgs
Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:
1 1 .1. nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius tokf itarim4 keliandius veiksmus;

11.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtaLrJa ar yra itafiamas tydiojimusi,

progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
11.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases vadov4 apie itariamas ar
ivykusias patydias;
I1.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi ipagalb4 galindius
suteikti asmenis (tevus (globejus, r[pintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar
institucij as (pvz. : policij 4, gr eitq1 pagalb4 ir kt. ).
12. Pastatq ir sistemq prieZi[ros, einamojo remonto darbininkas, itargs ar pastebejgs
patydias kibernetineje erdveje arba gavgs apie jas pranesim4:
12.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyti;
12.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi pagalbq galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus r[pintojus) .irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas
(policija);
12.3. pagal galimybes surenka informaci1 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq
skaidiq ir kitus galimai svarbius faktus;

i

klases vadovQ apie patydias
12.4. rastu informuoja patydias patyrusio mokinio
informactja);
kibernetineje erdveje ir pateilia irodymus (issaugot4
Respublikos rySitl
lz.5.turi teisg apie puty.iur kibernetineje lrdveje pranesti Lieluvos
adresu
reguliavimo tarnybai pateikdu-ur pranesim4 interneto svetaineje
www. dr aug i s ka s int ernet as . I t
vykdomapugal,,Patydiq
l2.6.patydiq prevencija ir intervencija progimnaljoje
progimnaztloietvarkos apras4"'
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