VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJA
(Kodas 19547231,5)
PATVIRTINTA
Vilniaus Jono Pauliaus II
pro gimnazij

o

s direktoriaus

2017 m. rugpj[dio 30 d.
isakymu Nr.l .4.4/-085

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UKIUI
PAREIGYBES APRASYMAS NR. 5

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Jono Pauliaus II

progimnazijos direktoriaus pavaduotojo flkiui pareigybe yra
priskiriama pareigybiq, kurioms bfitinas ne Zemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas, grupei.
2. pareigybes lyg1s: direktoriaus pavaduotojas [kiui priskiriamas A lygio pareigybei.
3. pareigybes paskirtis: organizuoti progimn azijoje atliekamas flkines operacijas, jas
planuoti, iUpintir t*to saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir priZifreti tiesiogiai
pavaldaus pagalbinio personalo darb4.
4. pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas [kiui pavaldus progimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

5. Direkloriaus pavaduotojo fkiui kvalifikacrjai keliami reikalavimai:
5.1. ne Zemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas;
5.2. analogi5ka darbo patirtis.

6. Direktoriaus pavaduotojas [kiui turi Zinoti ir i5manyti:
6. 1 . prog imnaztlos teritorij os prieZifiros tvatkq;
6.2.'prigimnazijos pastatrl ir visrtr patalpq (klasiq, kabinetq, dirbtuviq
naudoj imo ir prieZilros taisykles;
6.3. higienos norrnas ir taisykles;

ir kt.) bei inventoriaus

6.4. darbo santykius reglamentuoj andius istatymus;
6.5. buhalterines apskaitos pagrindus;
6.6. priesgaisrines ir civilines saugos taisykles;
6.7. saugaus darbo taisykles;
6.8. pirmosios medicinines pagalbos suteikimo priemones ir b[dus;
6.9. progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
6.10. kitus progimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus bei norminius aktus;
6.1 1. savo pareigybes apra5ym4.
7. Direktoriaus pavaduotojas flkiui privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
kitais Lietuvos Respublikoje
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais
galiojandiais normini-ais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigrtr veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saug4 ir sveikat4;
7 .3. darbo tvarkos taisyklemis;
7.4. dwbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apra5yrnu;
7.6. kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklemis ir pan.).

ir

Sr.q,s
8. Direktoriaus pavaduotojo

III SKYRIUS
p,mnrc,ts nrxaxtro DARBUoToJo FUNKcIJos
[kiui funkcijos:

8.1. organizuoja progimnazijos pagalbiniq darbuotojq darb4 uZtikrina, kad Ukio objektai bUtq
tinkamai priZiDrimi ir naudojami, kad progimnazijos iikis fimkcionuotq normaliai, nesukeldamas
progimnazij os veiklos sutrikimq;
8.2. uZtikrina, kad progimnazijos teritorijos poilsio, sporto ir kt. vietose esantys irenginiai btitq
tvarkingi, nepavojingi sveikatai;
8.3. rtpinasi, kad prie progimnazijos pastatq pri6jimas ir privaZiavimas bfitrtr visada laisvas;
8.4. uZtikrina, kad progimnazijos teritorijos ap5vietimas bttq ne maZesnis kaip 20-40 lx., o
progimnazijos patalpq (klasiq, kabinetq, dirbtuviq ir kt.) bendrasis bei vietinis ap5vietimas
atitiktq galioj andias higienos normas;
8.5. rtpinasi, kad ne ardiau kup 25 m atstumu nuo progimnazijos pastato ir virtuves ant
asfaltuotos plok5hrmos biitq pastatyti sandariai uZdaromi konleineriai Siuk5ldms ir atliekoms;
8.6. nustat5rtu laiku organizuoja progimnazijos pastato ir jq konstrukcijq sezonines bei eilines
apZifiras, vykdo apZi[ry metu rastq defektq palalinim4;
8.7. Ziemos metu organizuoja sniego vall'rn4 nuo progimnazijos pastato stogo, nuo
progimnaziios teritorijoje esandirl keliq ir takq, vykdo keliq ir takq barstym4 sm6liu;
8.8. uZtikrina, kad buttl laiku atliktas progimnazijos patalpq ir inventoriaus eilinis remontas,
tinkamai pasiruo5ta naujqiq mokslo metq pradZiai;
8.9. uitikrina kad butq laiku afliktas progimnazijos Sildymo sistemos paruo5imas rudens ir
Ziemos sezonui;
8.10. organizuoja progimnazijos aprupinim4 mokymo priemonemis, mokymui reikalingomis
medZiagomis, prietaisais, irankiais ir irengimais, klasiq ir kabinetq apriipinim4 trijq dydZiq
suolais arba stalais ir kedemis pagal poreiki;
8.11. uZtikrin4 kad fizikos, chemijos ir kitiems darbuotojams fturiems tai privalu) bUtq
parengtos darbq saugos instrukcijos, atlieka darbuotojq instruktavimq;
8.12. pasirdpin4 kad kabinetuose ir klasdse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai,
chemines medZiagos, bfitq i5kabintos
saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose
kabinetuose, klasese, dirbtuvdse ir kitose progimnazijos direktoriaus nurodytose vietose b[tq

jq

sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistindles. Tikrina, ar chemijos kabinete ir
reaktyvai laikomi ulrakinamose spintose, ar jq kiekis

parengiamaj ame kabinete cheminiai

atitinka leistinas nonnas;
8.13. uZtikrina kad visos progimnazijos patalpos kasdien bDtq valomos dregnuoju b[du atidarius
langus;

8.14. organizuoja progimnazijos apriipinim4 dezinfekavimo priemonemis (plovikliais,
valikliais), kuriuos aprobavo Valstybind higienos inspekcija;
8.15. reikalauja i5 pavaldZiq darbuotojq, kad klasds, kabinetai, dirbtuves, sales b[tq valomi po
pamokq ar btireliq veiklos, esant reikalui, valomi pakartotinai;
8.16. reikalauja, kad koridoriai, foje, sanitariniai mazgai, biitq valomi po kiekvienos pertraukos,
kad hraletams valyti biitq naudojamos leistos plovimo priemones;
8.17. uZtikrina, kad unitazai du kartus per menesi bftq valomi Slapimo druskas Salinandiomis
priemondmis;
8.18. stebi, kad valgyklos sale bUtq valoma po kiekvieno valgymo, stalai plaunami Svaria dregna
pa"Sluoste kasdien, o baigus maitinti mokinius - plaunami kar5tu vandeniu su muilu;
8.19. uZtikrina, kad akq sald bUtq valoma po kiekvieno renginio, sporto salds bttq valomos
dregnuoju btdu, naudojant plovimo priemones, ir vedinama po kiekvienos pamokos, kad i5
technologijq kabineto po kiekvieno uZsi6mimo b0tq i5valytos 5iuk51es, atliekos, skiedros,
pa3alinti skudurai, kad progimnazijos langq stiklai butq valomi ne rediau kaip du karhrs per
metus i5 iSores ir kart4 per ketvirti i5 vidaus, kad Sviestuvai btrtq valomi ne rediau kaip kart4 per

kefvirti;

8.20. atsiradus progimnazijos patalpose grauZikq, vabzdZit4 ar parazitr4 organizuoja patalpq
dezinfekcij 4, dezinsekcij 4, deranzacij4'
8.21. kontroliuoj4 ar virtuvds irenginiai (elektros virykles ir kt.) techni5kai tvarkingi, gerai
priZiiirimi, ar valgykloje, technologijq kabinete ir kitur naudojami elektros irenginiai iZeminti,
jeigu fieminimas numatytas jq konstrukcijoje;
8.22. konholiuoj4 ar tvmkingos klasiq, kabinetq, aktq, sporto sales, technologijq kabineto,
valgyklos, medicinos kabineto, tualetq tiek natiiralaus, tiek mechaninio vedinimo sistemos, arjos
efektyviai dirb4 ar tvarkinga chemijos kabineto traukos spinta;
8.23. neleidli4 kad elektros irenginiq prijungimui prie srovds Saltinio butq naudojami laidai ir
kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar paZeista inliacija kad laidai ir kabeliai bUq
nutiesti grindimis;
8.24. reikalauja i5 pavaldZiq darbuotojq, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos bntq rakinamos;
8.25. kontroliuoja, ar progimnazijos praneSimo apie gaisr4 ir signalizacijos sistema patikimai
veikia;
8.26. pasirdpina, kad progimnazijos 200 kvadratiniq metrq plotui tektq po vien4 nustat5rtos talpos
gesintuvq bet ne maZiau kaip 2 vienetai kiekvienam aukdtui, o fizikos, chemijos kabinetq
valgyklos, ir dirbtuviq 50 kvadratiniq metrq plotui po 1 nustatJrtos talpos gesintuv4, bet ne
maiiau kaip vienas gesintuvas kiekvienai patalpai;
8.27. tikrina, ar tvarkingas progimnazijos prieSgaisrinis vandentiekis, ar vidaus vandentiekio
gaisriniai diaupai turi Zamas ir Svirk5tus;
i56jimai,
8.28. tikrina, ar priejimai prie gaisriniq diaupq, ar Zmoniq evakavimo keliai
koridoriai, laiptai neuZkrauti daiktais;
8.29. pasir0pina, kad bfrtq parengtas ra.Sytinis planas ir Zmoniq evakavimo planas bei pakabintas
gerai matomoje vietoje prie i6jimo i kiekvien4 pastato auk5t4;
8.30. uZtikrina, kad su veiksmq kilus gaisrui planu butq supaZindinti visi darbuotojai;
8.31. pasir[pina, kad koridoriuose, laiptinese ir ant evakuacijos dun+ buq krypties (gelbejimosi)
Zenklai;
8.32. moko L instruktuota darbuotojus prieSgaisrin6s ir civilines saugos klausimais, uZtikrina,
kad btitq parengta progimnazijos prie3gaisrines saugos instrukcija;
8.33. reikalauja, kad progimnazijos darbuotojai laikytqsi prieSgaisrinio elgesio taisykliq, kad
baigg uZsidmimus iSjungtq visus elektros prietaisus. Darbuotojams i5ejus, patikrina, ar visi
elekros prietaisai isjungti;
8.34. rengiant mokiniq Sventes, uZtikrin4 kad iliuminacija bUtq irengta pagal galiojandias
Elektros irenginiq irengimo taisykles;
8.35. neleidZia patalpose naudoti pirotechnikos priemoniq, rtikyti, vartoti alkoholiniq, energiniq
g6rimq, narkotiniq ir kitq psichotropiniq medZiag{;
8.36. reikalauj4 kad Svendiq metu progimnazijoje buddtq mokytojai, tevai;
8.37. atlieka progimnazijos pagalbinio personalo darbo kontrolg, aprupina
reikalingomis
darbui priemonemis;
8.38. vykdo kitus teisetus progimnazijos direktoriaus ir konfroliuojandiq pareigiinq nruodymus.

-
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ji

TV SKYRIUS
MOKTNTV SAUGUMO UzTrrGrr{rMAS

9. Direktoriaus pavaduotojas Ukiui, itargs ar pasteb6jgs Zodines, fizines, socialines patydias,
smurt4:
9.1 . nedelsdamas fsikiSa

ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;

9,2, ptirmena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi, gimmzijos
nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;.

9.3. raltu informuoja patynrsio patydias, smurtq mokinio klases aukletoj4 apie itariamas ar
ivykusias patydias;
9.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gpybei, nedelsiant kreipiasi i pagalbq galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus, rEpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucijas
(pvz.: policij4, greit4j4 pagalb4 ir kt.).

10. Direktoriaus pavaduotojas [kiui itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavgs
apie jas prane5im4:
10.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas

imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyi;
t0.2. ivertina gresmg mokiniui ir.esant poreikiui kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis
(tevus (globejus rlpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij4);
10.3. pagal galimybes surenka informaciq apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq skaidiq
ir kitus galimai svarbius faktus;
10.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases aukletoj4 apie patydias kibernetineje
erdveje ir pateikia irodymus (i5saugot4 informacij4);
10.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje prane5ti Lietuvos Respublikos ry5irl
reguliavimo tarnybai pateikdamas prane5im4 interneto svetaineje adresu
www. dr augi s kas int erne tas. lt.
10.6.patydiq prevencija ir intervencija progimnazijoje vykdomapagal,,Patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazrloje tvarkos apraS4".

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

[kiui atsako uZ:
progimnazijos fkio btklg;

11. Direktoriaus pavaduotojas
1

1.1 . bendr4

11.2. progimnazijos teritorijos, pastato ir patalpq, baldq ir inventoriaus b[klq;
I 1 .3. progimnaztlos inZineriniq komunikacijq ir irenginiq techning prieZiflr4;
11.4. progimnazijos patalpq ap5vietim4, mikroklimato atitikim4 galiojandioms nonnoms;

l.5.progimnazijos apr[pinim4 bfltinais materialiniais resursais (inventoriumi, mokymo
priemonemis ir kt.);
11.6. progimnazijos sanitaring buklg, prie5gaisring ir civiling saug4.
L2. Direktoriaus pavaduotojui [kiui gali bfti taikoma drausmes, materialine arba baudZiamoji
atsakomybe, jeigu jis:
12.1. del savo neveiklumo leido darbuotojams paZeidineti darbo drausmg, nevykdyti arba
aplaidliai vykdyti savo pareigas, del ko susidare prielaidos ivykti arba ivyko nelaimingas
atsitikimas, kilo gaisras;
1

12.2. dave darbuotoj ams privalomus neteisetus nurodymus ;
12.3. neatliko savo pareigq;
12.4. savo veiksmais padare progimnaztlai materialing ZaIq.

13. Direktoriaus pavaduotojas [kiui uZ darbo drausmes paZeidimus gali bflti traukiamas
drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria progimnazijos direktorius.

Parenge 2017-05-26 direktords isakymu
Suderinta:

Nr.l .4.N- 053 sudaryta darbo grupe.

2017-08-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3,
2017-08-23 profesines sqjungos komiteto ir administracijos posedZio protokoluNr.l.
SusipaZinau

ir sutinku

(direktoriaus pavaduotojo flkiui vardas, pavarde, para5as)
Data
SusipaZinau ir sutinku
(direktoriaus pavaduotoj o
Data

[kiui

vardas, pavarde, para5as)

