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VALYTOJO
PAREIGYBES APRASYMAS NR.22

I SKYRIUS
BEI\DROJI DALIS

L Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos valytojo pareigybe yra priskiriama darbininkq
gropei.
2. Pareigybds lygis: valytojas priskiriamas D lygio pareigybei.
3. Pareigyb€s paskirtisr palaikyti pavyzding4 tvark4 ir Svarq progrmnazijos patalpose.

4. Pavaldumas: valytojas pavaldus direktoriui ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui Ekiui.

trSKYRIUS
spEcIALUs RETKALAvIMAT Sr,c,s pARErcas nrxaxdrnvr DARBUoToJUI

5, Valytojo kvalifikacijai netaikomi iSsilavinimo ar profeslnes kvalifikacijos reikalavimai.
6. Valytojas turi Zinoti ir i5many'ti:
6.1. valomq patalpq tipus ir paskirti;
6.2. pagrindinius apsaugos nuo elektos biidus;
6.3. dezinfekcijos priemoniq paskirti, jq vartojimo budq;
6.4, kompiuterines irangos valymo btdus;
6.5. patalpq valymo bfldus ir inventoriq;
6.6. chemines valymo priemones, jq sudeti, savybes ir naudojimo taisykles;
6.7. kovos su parazitais ir kenkdjais priemones;
6.8. bendravimo psichologijos, profesines etikos ir elgesio kult[ros pagrindus;
6.9. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines ir civilinds saugos, apsaugos nuo elekhos
reikalavimus.
7. Valytojas privalo vadovautis:
7.1 . Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyniniais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais
norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veiklq dmbo santykius, darbuotojq
saugq ir sveikat4;
7.3. darbo tvarkos taisyklemis;
7 .4. dwbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybds apra.lymu;
7.6, kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisykldmis ir pan.).

III SKYRIUS
Sr,c.s plRErcAs ETNANdIo DARBUoToJo FIrNKcrJos



8. Valytojas atlieka Sias fitnkcijas:
8 . 1 . neleidZia kauptis valomose patalpose ne5varumams, 5iuk5l6ms, dulkems ir kt. ;

8.2. kiekvien4 dien4 plauna grindis, laiptus, laiptq tureklus, durq rankenas, valo fu dezinfekuoja
tualetus, prausyklas, kriaukles, valo baldus;
8.3. dulkes valo nuo Sildymo irenginiq 2 kartus per savaitg;
8.4. mink5tas grindq da''gas ir mink3tus baldus valo buitiniu dulkiq siurbliu;
8.5. geles laisto ir valo jq lapus esant reikalui;
8.6. vien4 kart4 per savaitg plauna sienas, jas valo ir esant reikalui;
8.7. Sviestuvus valo vien4 kart4 per menesi; valo tik i5junggs i5 srovds Saltinio;
8.8. patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) valo pamokrl metu ir po pamokq, kabinetus, sales

- po pamokq ir nefonnaliojo Svietimo uZsidmimq, irenginius - tik jiems visi5kai sustojus ir atjungus
nuo energijos Baltiniq;
8.9. Sluosto dulkes nuo baldq, palangiq, ap5ildymo irenginiq paveikslq ir kt. bei valo neSvarumus

tokiu bfldu, kad nebutq paZeistas ar sugadintas valomas pavir5ius;

8.10. orgtechnikos priemones (telefonus, kompiuterius, dauginimo aparatus ir kt.) valo labai
atsargiai, kad i jq vidq nepatektq valymo medZiaga; juos val1mo metu i5jungia i5 sroves Saltinio;

8.11. du kartus per metus valo langus i5 iSords ir vien4 kart4 per keMrti - i5 vidaus, prie5 tai
atitverus iS pastato fasado puses pavojing4 zon4 (valant i5 i5ores);
8.12. dulkandius pavirlius (betono dangas ir kt.) prie5jrl valym4lengvai sudrekina;
8.13. valym.ui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medZiagas ir skysdius,
kuriais aprupino direktoriaus pavaduotdas flkiui ir tik pagal jq paskftti;
8.14. Siuk3les i5pila i Siuk5liq konteinerius, plovimui naudot4 vandeni - i kanalizacij4;
8.15. jeigu patalpose priviso grauZikg tarakonq ar kitokiq parazit4, apie tai prane5a direktoriaus
pavaduotojui [kiui, kad 5is imtqsi jq naikinimo priemoniq;
8.16. laikosi asmens higienos reikalavimr6 priZiiiri darbo irankius;
8.17. moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsar.rgines priemones, kurias paskyrd

direktoriaus pavaduotdas frkiui;
8.18. su progimnazijos darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kulturingai, Siuk5lintojus
mandagiai ispdj4 bet jq nei3keikia ir neaprdkia;
8.19. vis4 darbo laik4 skiria darbui ir laikosi Siq taisykliq:

8.19.1. be bttino reikalo nesinaudoti tamybiniu telefonu;
8.19.2. neliesti paliktq ant stalo dokumentq, nesugadinti jq, nei5mesti i liukSliq deZg;

8.19.3. nedauginti dokumentq komercines ar kitos paslapties paskleidimui bei kitais tikslais;
8.19.4. nenaudoti dauginimo aparato savo reikmems;
8.19.5. nenaudoti kompiuterio kokiq nors dokumentq paie5kai;
8.19.6. nieko neleisti i patalpas ir nesileisti i kalbas su pa3aliniais asmenimis, norindiais

patekti i patalpas;
8.19.7. pastebejus i patalpas isibrovusius piliedius, nedelsiant iSkviesti policij4.

8.20. laikosi progimnazijoje nustatyto prielgaisrinio reZimo, neriiko, o ddl kokiq nors prieZasdiq

kilus gaisrui, i5kviedia ugniagesius, pranela gimnazijos administracijai ir gesina gaisro Zidini
turimomis priemonemis;
8.21. ivykus nelaimingam atsitikimui, suteikia pirm4i4 pagalb4 sau ir kitiems nukenGjusiems, apie

ivyki prane5a progimnazijos administracij ai;
8.22. ivykus inZineriniq tinklq avarijai, pabando i5jungti avarines komunikacijas, prane5a apie ivyki
gimnazijos administracijai arba statiniq prieZitiros darbininkui ir gavgs jq nurodym4 iSkviedia

atitinkamas avarines tamybas;
8.23. baiggs darb4, uidaro langus, i5jungia elektros prietaisus, santechninQ irangq, uZrakina duxis;

' 8.24. negaledamas atvykti i darb4 del figos ar kiq prieZasdiq, privalo prane5a apie tai dfuektoriaus
pavaduotojui tifriui arba progimnazijos direktoriui;
8.25, nepaveda savo pareigq kitam asmeniui be direktoriaus pavaduotojo Ukiui sutikimo;



8.26. apie pastebetus progimnazijos baldq defektus, santechnikos irangos paZeidimus, elektros
instaliacijos gedimus pranesa direktoriaus pavaduotojui ukiui, statiniq prieZi[ros darbininkui arba
progimnazijos direktoriui; 'l

8.27. valytojas darbo vietoje b[na pagal patvirtint4 darbo grafik4 ir priZiflri 5var4 bei tvark4, atlieka
operatyvius sanitarinius darbus;
8.28. valyojas per pertraukas padeda budeti mokytojams ir kitiems darbuotojams.

IV SKYRIUS
MOKTNTV SAUGUMO UZrmnrNrMAS

9. Valytojas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:
9.1 . nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauj a ar yra itariamas tydiojimusi, gimnazijos nuostatas
ir mokinio elgesio taisykles;
9.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases aukletoj4 apie itariamas ar
ivykusias patydias;
9.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus, rupintojus) fular mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucijas (pvz.:
policij4, greitqqpagalb4 ir kt.).
10. Valytojas, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavgs apie jas pranesim4:
10.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetinej e erdvej e sustabdyti ;

I0.2. ivertina gresmg mokiniui ir esantporeikiui kreipiasi ipagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus
(globejus r[pintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij{;
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
erdvej e ir pateikia irodymus (iSsau gotqinformacij 4);
10.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje prane5ti Lietuvos Respublikos rySiq reguliavimo
tarnybai pateikdamas prane5im4 interneto svetaineje adresu www.draugiskasinternetas.lt
10.6. patydiq prevencija ir intervencija progimnazijoje vykdoma pagal ,,Patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnaztloje tvarkos apraS4".

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

1 1. Valytojas atsako ui;
I I .1. kokybi5k4 ir savalaiki savo pareigq atlikim4;
ll.2.Svaros ir tvarkos palaikym4 valomosiose patalpose, sanitariniuose mazguose;
1 1 .3. tvarking4 irenginiq eksplo atacijq;
I t .4 . uL patalpq uZrakinim4;
1 1.5. patiketq materialiniq vertybirl saugojim4;
I 1.6. patiketos informacijos i5saugojim4;
ll.7 . teising4 darbo laiko naudojim4.
11.8. darbo dragsmes paZeidimus;
1 1.9. Lal1, padaryt4 gimnazijai, del savo kaltes ar neatsargumo;
1 1.10. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines ir civilines saugos, apsaugos nuo elektros
reikalavimq vykdyme.



12. Valytojas uL savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos
Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
13. Valyojas uZ darbo drausmes paZeidimus gali bfiti traukiamas drausminen atsakomyben.

Drausming nuobaud4 skiria progimnazij os direktorius.

Parenge 2017-05-26 direktores isakymu Nr.l .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.1.
SusipaZinau ir sutinku

(Valytoj o vardas, pavarde, para5as)

Data
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(Valytoj o vardas, pavarde, para5as)
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SusipaZinau ir sutinku
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Data
SusipaZinau ir sutinku

(Valytoj o vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(Valytoj o vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(Valyoj o vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(Valytoj o vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(Valyoj o vardas, pavarde, para5as)
'Data

SusipaZinau ir strtinku

(Valytojo vardas, pavarde, para5as)


