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I.BENDROJI DALIS

l.Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos r[bininkas yra priskiriamas darbininkq grupei.

2.Pareigybes lygis: r[bininkas priskiriamas D lygio pareigybei.

3.pavaldumarr i6bininkas pavaldus istaigos vadovui ir atskaitingas pavaduotojui fkio reikalams.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

4. R[bininko kvalifikacijai netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos

reikalavimai.
5. Rflbininkas privalo vadovautis:
5. 1 .Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;

5.2.Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais

norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius, darbuotojq

saug4 ir sveikat4;
5.3 .darbo tvarkos taisyklemis;
5.4.darbo sutartimi;
5.5.5iuo pareigybes apra5ymu;
5.6.kitait irtuigos lokiliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir
pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Rflbininkas privalo atlikti Sias funkcijas:
6.1. atrakinti ir uZrakinti r0bines, priZifireti darbuotojq ir mokiniq rflbus;

6.2. palaikyi tvark4 ir 5var4 mokyklos rlbinese;
6.3. pavieniams mokiniams rlbines atrakinti tik mokiniui pateikus mokyojo ra5t4

apie mokinio i5leidim4 i5 pamokos;
6. 4. istaigoj e nustatyt a tv arka tikrinti s sveikat4;
6.5. baigus darb4, patikrinti patalpaS, ffi n6ra nei5jungtq (kurie turi bfti i5jungiami)

elektros prietaisq, ar vtdaryti langai.

IV. ATSAKOMYBE
7. Rlbininkas atsako uZ:

7 .1. darbuotojq ir mokiniq r[bq saugum4;

7 .2. teising4 darbo laiko naudojim4.
7 .3.dafuo drausmes paZeidimus;
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7.4. Lalq, padaryt4 istaigai del savo kaltes ar neatsargumo;

7.5. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines ir civilines saugos, apsaugos nuo elektros

reikalavimq vykdym4.
8.Rflbininkas uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos

Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
9.R[bininkas uZ darbo drausmes paZeidimus gali bfti traukiamas drausminen atsakomyben.

Drausming nuobaud4 skiria istaigos vadovas.

v. MOKINIU SAUGUMO UZrrrnrNIMAS

10. Rubininkas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:

10.1. nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;

10,2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itwiamas tydiojimusi,

progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
10.3. ra5tu informuojapatyrusio patydias, smurt4 mokinio klases vadov4 apie itariamas ar

ivykusias patydias;
10.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius

suteikti asmenis (tevus (globejus, rfpintojus) irlw mokyklos darbuotojus, direktoriq) fular

institucijas (pvz.: policij4, greitq4pagalb4 ir kt.).
11. Rtbininkas, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arbagavgs apie jas prane5im4:

1 1.1 . esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyti;

ll.Z. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti

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

(policij$;
11.3. pagal galimybes surenka informacij1 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq

skaidiq ir kitus galimai svarbius faktus;
It.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases vadov4 apie patydias

kibernetineje erdveje ir pateikia irodymus (i5saugot4 informactjA);
11.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje prane5ti Lietuvos Respublikos rySiq

reguliavimo tarnybai pateikdamas prane5im4 interneto svetaineje adresu

www. drau gi skasinternetas. lt
1 l.6.patydiq prevencija ir intervencija progimnazijoje vykdomapagal,,Patydiq

prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos apraS4".

Parenge 2017-05-26 direktor6s 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 s4jungos komiteto ir administracijos posedZio protokolu Nr.l.
SusipaZinau ir sutinku

( vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

( vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

( vardas, pavarde, para5as)

Data


