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KIEMSARGIO PAREIGYBES APRASYMAS NR. 9

I. BENDROJI DALIS

l. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos kiemsargis yra priskiriamas darbininkq

gruPei'
2. Parcigybes lygis: kiemsargis priskiriamas D lygio pareigybei.

3. pareiEyU6 puikittir: palaikytipavyzding4 tvark4 ir 5var4 istaigos teritorijoje.

4. pavaldumaJ: kiemrargir pavaldus direktoriui, atskaitingas pavaduotojui flkio

reikalams.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM
DARBUOTOJUI

5. Kiemsargio kvatifikacrjai netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos

reikalavimai.
6. Kiemsargis turi Zinoti ir i5manyti:
6.1. pavestos priZifireti teritorijos ribas;

6.2. prihilrimai teritorijai keliamus sanitarinius reikalavimus;

6.3. buitiniq atliekq tvarkymo pagrindus;

6.4. nustatytqpranesimq apie istaigoje ivykusi ivyki tvark4;

6.5. vandentiekio ir kanalizacijos, dujq, elektros, Silumos tinklq avariniq tarnybq

i5kvietimo telefonq numerius ;

6.6. Siuk5liq i5veLimo grafik4;
6.7. valstybines veliavos i5kelimo datas.

7. Kiemsargis privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;

7.2.Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojandiais norminiais aktaii, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius,

darbuotojq saug4 ir sveikat4;
7 .3. darbo tvarkos taisYklemis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes aPra5Ymu;

7.6,kitg|lr irtuigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,

taisyklemis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Kiemsargis atlieka Sias funkcijas:

8.1. pradedant darbq,apeina istaigos teritorij4 ir isitikina ar visi Suliniai uZdengti

dangdiais, ffi nera nutrauktq oro elektros linijrtr laidq;

8.2. palaiko pavyzdingq,tvark4 ir 5var4 istaigos teritorijoje;
8.3. nustatyu taitcu ryt. ir vakare tvarko pavest4 teritorij4, o likusi laik4 stebi

teritorij os bflklg, nedelsiant Salina teritorij oj e atsiradusias Siuk5les ;

I



8.4. kiekvienq metq pavasari ir rudeni atlieka pagrindini teritorijos tvarkym4:
Siuk5les, sausQ 2olg, nukritusius medZiq labus, medZiq ir krlmq Sakas sugtebiu i kr[vas ir
pasirfipina, kad jos b[tq pasalintos i5 istaigos teritorijos;

8.5. pasirfrpina, kad Siuk5les ir kitos atliekos bftq kraunamos tik itam tikslui skirtus
konteinerius;

8.6. nurodo vadovui tvarkos paZeidejus;
8 .7 . prilinri, kad transporto priemonds nebltq statomos ant vejos, nevaZinetq per

Zeldinius, Zeldiniq netryptq pestiej i;
8.8. sodina ir priZi[ri Zeldinius ir gelynus, karpo krtmus, nupjaunaLolE;
8.9. prane5a istaigos vadovui apie teritorijoje pastebetus senyvus medZius, iliiZusias

Sakas, kurios gali kelti pavojq aplinkiniams;
8.10. priZiflri, kad vaikai neZaistq transporto judejimo zonose;
8.11. pranesa gyvunq tarnyboms apie pastebetus istaigos teritorijoje ar netoliese

esandius valkataujandius ir benamius gyvfrnus;
8.12, kasdien pa5alina teritorijoje esandias Siuk5les;
8.13. prane5a istaigos vadovui apie istaigos teritorijoje pastebetus itartinus daiktus,

medtiagas, galindias spro gti ar kitaip pakenkti sveikatai;
8.14. pranesa istaigos vadovui apie istaigoje atsiradusius kenkejus ir imasi priemoniq

kenkejams pa5alinti;
8. 1 5. Ziemos metu nukasa snieg4 ir Salina led4 i5 istaigos teritorij os, nuo

privaZiavimo keliq, Saligatviq, prie atliekq surinkimo konteineriq, pabarsto takus lr kelius
smeliu, pasir0pina, kad nedelsiant bfltq nudauZomi nuo stogq pastebeti kabantys ledo varvekliai;

8.16. nacionaliniq Svendiq dienomis nustatytu laiku i5kelia valstybing veliav4 ir
nustatytu laiku j4 nuima.

IV. ATSAKOMYBE

9. Kiemsargis atsako uZ:
9.1. paskirtos priZitreti istaigos teritorijos sanitaring btklg;
9.2. kelit1 ir takq prielitnE;
9.3. vie5os tvarkos palaikym4 istaigos teritorijoje;
9,4. Leldiniq ir augalq prieLiirq;
9.5. tvarkittg4 irenginiq ir irankiq eksploatacijq ir jq prieliir6;
9. 6. patiketq materialinirl vertybiq saugoj im4;
9.7. teising4 darbo laiko naudojim4.
9.8. darbo drausmes paZeidimus;
9.9. Lalq,padary4 istaigos del savo kaltes ar neatsargumo;
9.10. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines ir civilines saugos, apsaugos nuo

elektro s reikalavimq vykdym4.
l0.Kiemsargis uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo tvarkos taisyklirl ir

Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
1 l.Kiemsargis uZ darbo drausmes paZeidimus gali buti traukiamas drausminen

atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria istaigos vadovas.

v. MOKINIU SAUGUMO UZrrrnrNIMAS

12. Kiemsargis, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:
12.1. nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
12.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi,

progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
12.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases vadov4 apie

itariamas ar ivykusias patydias;
12.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalbq

galindius suteikti asmenis (tevus (globejus, rupintojus) hlar mokyklos darbuotojus, Oirittoriqj
irlar institucijas (pvz.: policij4, greitqqpagalb4 ir kt.).

2



' 13. Kiemsargis, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavgs apie jas

praneSim4:
13.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir

nedelsdamas imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyti;
13.2. ivertina gresmg mokiniuj ir esant poreikiui kreipiasi i pagalbq galindius suteikti

asmenis (tevus (globejus rflpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas
(policija);

13.3. pagal galimybes surenka informaciq apie besitydiojandiq asmenr+ tapatybg, dalyviq
skaidiq ir kitus galimai svarbius faktus;

I3.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases vadov4 apie patydias

kibernetineje erdveje ir pateikia irodymus (iSsau gotqinformacij4);
13.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje pranesti Lietuvos Respublikos rySiq

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranesim4 interneto svetaineje adresu
www. draugi skasinternetas. lt

13 .6.patydiq prevencij a ir intervencij a progimn azqoje vykdom a pagal,,Patydiq
prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos apraS4".

Parenge 2017-05-26 direktords isakymu Nr.1 .4.N- 053 sudaryta darbo grupe.

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