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Kupiškio meno mokyklos direktoriaus  
                                                                                     ( įstaigos vadovas)  

________įsakymu Nr. ______ 
                                                                                                                             (data) 

                                                                                                     Kupiškio meno mokykla  
                                                                                                           (sudarymo vieta)   

KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Valytojas 

2. Pareigybė priskiriama nekvalifikuotų darbininkų grupei. 

3. Pareigybės lygis – D  

4. Pareigybės paskirtis – palaikyti tvarką ir švarą bei atlikti patalpų valymo ir kitus su švara 

susijusius darbus Kupiškio meno mokykloje (toliau – Mokykloje). 

5. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Mokyklos direktoriui (toliau – Direktoriui) ir 

jo įgaliotam asmeniui. 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Valytojas dirba pasitikrinęs sveikatą, susipažinęs su darbų saugos instrukcijoms, 

išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažą. 

7. Turėti ne žemesnį kaip pagrindinis išsilavinimas. 

8. Valytojas turi žinoti: 

 8.1. Mokyklos darbo tvarkos taisykles; 

 8.2. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą; 

 8.3. valomų patalpų tipus ir paskirtį; 

 8.4. patalpų valymo būdus ir inventorių; 

 8.5. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles; 

 8.6. sanitarijos ir higienos pagrindus; 

 8.7. kambarinių augalų priežiūros būdus; 

 8.8. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones; 

 8.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos 

normas bei taisykles; 
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 8.10. naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugios eksploatacijos 

instrukcijas; 

 8.11. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Mokyklos valytojui skiriami šie darbai: 

9.1. kasdien valyti Mokyklos patalpas ir prie jų esančią laiptinę, kilimėlius, plauti 

grindis, nuo baldų, palangių, muzikos instrumentų (pianinų, fortepijonų ir kt.), paveikslų, ugdymo 

priemonių ir kitų paviršių nušluostyti dulkes, išsiurbti, išvalyti kilimus, plauti ir valyti tualetus; 

9.2. kasdien į numatytas vietas išnešti šiukšles iš šiukšliadėžių, pakeisti maišelius 

šiukšlėms, dezinfekuoti unitazus ir kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus; 

9.3. papildyti tualete esančius laikiklius popieriniais rankšluosčiais, tualetiniu 

popieriumi, kitomis higienos priemonėmis;  

9.4. kartą per savaitę valyti pagalbines Mokyklos patalpas: katilinę, katilinės 

pagalbines patalpas, sandėliukus ir kitas Mokyklos patalpas; 

9.5. kasdien prižiūrėti, valyti Mokyklos teritoriją: kiemą, šaligatvį, laiptus ir kt.  

9.6. patalpų langus valyti ne rečiau kaip du kartus per metus iš išorės ir kartą per 

ketvirtį iš vidaus; šviestuvus valyti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, mažiausiai 3 kartus per metus;  

9.7. prižiūrėti Mokyklos gėles (laistyti, persodinti ir pan.); 

9.8. stebėti atvežamo geriamo vandens poreikį, kokybę, savalaikį tiekimą. 

10. Budėti Mokyklos koridoriuose renginių, pamokų, pertraukų laiku. 

11. Baigus darbą patikrinti patalpas ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti 

langai, įjungti apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija.  

12. Dalyvauti Mokyklos komisijų, darbo grupių veikloje. 

13. Teikti savalaikę pagalbą bendruomenės nariams: administracijai, mokytojams, 

mokiniams ir prisidėti organizuojant renginius, kitą ugdomąją veiklą, savo funkcijų ribose. 

14. Atlikti kitus Direktoriaus, pavaduotojo ugdymui numatytus darbus.  

15. Laikytis bendravimo ir tarnybinio etiketo reikalavimų. 

16. Atostogauti įstatymų numatyta tvarka.  

17. Mokyklos valytojas atsako už laiku ir kokybiškai atliktus darbus, tinkamą įstaigos 

išteklių naudojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų ir higienos 

normų darbe laikymąsi. 
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IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

18. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

18.1. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

18.2. kokybišką ir savalaikį užduočių atlikimą, trūkumų šalinimą ir atliekamų darbų 

kokybę; 

18.3. patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 

18.4. už valymo priemonių naudojimą tik turint ir susipažinus su priemonių saugos 

duomenų aprašymais; 

18.5. gautų žaliavų, medžiagų, įrankių ir kitų priemonių, reikalingų numatytiems 

darbams atlikti racionalų naudojimą ir saugojimą; 

18.6. saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą; 

18.7. darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. 

 

Susipažinau: 

________________________              _________________________           

                (Vardas ir pavardė)                     (Parašas) 

_______________ 

           (Data) 

  


