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SARGO PAREIGYBES APRASYMAS NR.19

I. PAREIGYBE

1. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos sargo pareigybe reikalinga uZtikrinti mokyklos
pastato ir jame esandio turto apsaugQ.

2. Sargo pareigoms priimamas nuovokus, s4Ziningas, pareigingas, sugebantis savaranki5kai
dirbti asmuo, turintis ne Zemesni kaip pagrindini iSsilavinim4.
3. Sarg4 i darb4 priima ir atleidlia progimnazijos direktorius.
4. Sargo pareigybe priskiriama darbininko pareigybes grupei.
5. Pareigybes lygis -D.
6. Sargas privalo:
6.1. bUti susipaZings su pagrindiniais norminiais aktais, reglamentuojandiais patalpq apsaug4,

istaigos darbo tvarkos taisyklemis ir kitais teises aktais, susijusiais su pareigybes funkcijomis;
6.2.turi Zinoti administraciniq patalpq i5destymq, pagalb4 teikiandiq istaigq (policijos, greitosios

medicinos pagalbos, priesgaisrines apsaugos, apsaugos policijos) telefonq numerius ir adresus,

ap5vietimo bei signalizacijos i5destym4 ir jos ijungimo bei i5jungimo vietas, palinti
progimnazij os darbuotoj us.

II. SARGO FUNKCIJOS, PAREIGOS, TEISES

7. Sargas privalo vykdyi Sias funkcijas:
7.l.prie5 darbo pradliE ir pabaig4 patikrinti iejimus iprogimnaztlos pastat4 ir kitas patalpas,

ijungti ir i5jungti ap5vietim4, atrakinti ir trtrakinti duris, kitus iejimus prie5 darbo prad1iq ir
darbui pasibaigus;
T.2.nepatiketi savo pareigq vykdymo kitam asmeniui ir neatlikti darbq, nesusijusiq su darbo

uZduoties vykdymu;
7.3.i5 lauko puses aplilrreti progimnazijos pastato langus, isitikinti ar jie ui:daryti, ar nepalikta

nei5jungta Sviesa;

7.4.vykdyti kitus teisetus progimnazijos vadovybes, pavaduotojo fikio reikalams pavedimus bei
nurodymus, susijusius su pareigybes funkcijomis bei skyriaus nuostatais.

8. Sargo pareigos:
8.l.tinkamai, kokybi5kai ir laiku vykdyti funkcijas ir atlikti visus duotus pavedimus;
8.2.teikti progimnazijos direktoriui informacijqapie atliekamus darbus ir i5kilusias problemas;
8.3.laikyis darbo drausmes, darbo tvarkoso darbo saugos taisykliq, prie5gaisrines ir civilines

saugos, elektrosaugos reikalavimq;
8.4.nutraukus darbo santykius perduoti pavaduotojui flkio reikalams ar kitam igaliotam asmeniui

visus veiklos dokumentus bei materialines vertybes pagal perdavimo - priemimo akt4.
9. Sargas turi teisg:
9.l.reikalauti saugiq ir sveikrtr darbo selygU;

" 9.2.gauti reikiam4 informacijq ir tarnybing pagalba i5 progimnazijos administracijos;
9.3.teikti pastabas ir pasi[lymus pavaduotojui 0kio reikalams darbo s4lygoms gerinti;
9.4.tureti kitas teises aktuose numatytas teises.



rrr. MoKINIV sAUGUMo uZrmnrNIMAS

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

10.1. nedelsdamas [siki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;

t0.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauj a ar yta itariamas tydiojimusi, gimnazijos

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; '

10.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases aukletoj4 apie itariamas ar

ivykusias patydias;
10.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiantkreipiasi ipagalb4 galindius suteikti

asmenis (tevus (globejus, rupintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucijas

(pvz.: policij4, greitqqpagalbq ir kt.).
1 1 . Sargas, itargs ar pastebej gs patydias kibernetinej e erdvej e arba gavgs apie j as prane5im4:

11.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas

imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetinej e erdvej e sustabdyti ;

11.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis

(tevus (globejus rfipintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij4);

11.3. pagal galimybes surenka informaciq apie besitydiojandiq asmenr+ tapatybg, dalyviq skaidiq

ir kitus galimai svarbius faktus;
II.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases aukletoj4 apie patydias kibernetineje

erdveje ir pateikia irodymus (i5saugot4 informacij4);
I 1.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje pranesti Lietuvos Respublikos ry5itl

reguliavimo tarnybai pateikdamas prane5im4 interneto svetaineje adresu

www. dr augi s ka s int er ne t as . I t
11.6. patydiq prevencija ir intervencija progimnazrloje vykdoma pagal ,,Patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos apraS4".

IV. ATSISKAITOMYBE IR ATSAKOMYBB

12. Sargas uZ darbo drausmes paZeidimus atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta

tvarka.
13. Sarg as vt atliktus darbus atsiskaito pavaduotojui [kio reikalams ir yra pavaldus

pro gimn azij o s direktoriui.

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

Suderinta:
2017-05-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3.

2017-08-23 profesines sqjungos komiteto ir administracijos posedZio protokoluNr.l.

SusipaZinau ir sutinku

(Sargo vardas, pavarde, para5as)

Data

SusipaZinau ir sutinku

(Sargo vardas, pavarde, para5as)

Data

SusipaZinau ir sutinku


