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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių  lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ (toliau-darţelis) valytojas yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudţeto. 

 

           II. TIKSLAS 

 

              2. Valytojo pareigybė reikalinga baseino, darţelio patalpų valymui ir sanitarinių – higieninių 

reikalavimų vykdymui. 

 

III.  SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  

                            

              3. Valytojas turi  ţinoti: 

3.1. patalpų valytojo pareigybės aprašymą; 

3.2. darţelio patalpų valytojo darbų saugos instrukciją; 

3.3. priešgaisrinės saugos instrukciją; 

3.4. Lietuvos Respublikos Ţmonių saugos darbe įstatymą; 

3.5. kolektyvinę sutartį;  

3.6. vidaus darbo tvarkos taisykles; 

3.7. naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugios eksploatacijos instrukciją; 

 įvairių paviršių, įrangos ir  grindų dangos valymo galimybes jiems nepakenkiant; 

   4. dirbti vadovaujantis Gerosios higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms 

reikalavimais; 

               

              

IV.   FUNKCIJOS 



  

5. Darţelio patalpų pagal paskirtą valomą plotą valymas: 

5.1. kasdieninis patalpų, laiptinių grindų plovimas, sanitarinių mazgų valymas ir plovimas, 

grindų apvadų ir laiptų turėklų valymas; 

5.2. kasdieninis dulkių kabinetuose nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kt. baldų, durų, palangių 

valymas drėgnu būdu; 

            5.3. šiukšlių išnešimas į šiukšlių konteinerį; 

            5.4. patalpose esančių augalų prieţiūra; 

5.5. muzikos ir sporto salių valymas po kiekvieno uţsiėmimo; 

5.6. kasdieninis kilimų valymas dulkių siurbliu; 

5.7. langų valymas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus metuose; 

5.8. baseino patalpų valymas pagal LR higienos normą; 

5.9. kitų ūkio dalies vedėjo nurodymų, susijusių su patalpų  prieţiūra, vykdymas. 

6. Ūkio dalies vedėjo informavimas apie sulūţusį  inventorių. 

7. Vėliavos iškėlimas valstybinių ir švenčių metu. 

8. Darţelio pastato uţblokavimas. 

9. Direktoriaus pavedimu, susirgus auklėtojo padėjėjui,  dirba grupėje auklėtojo padėjėjo 

pareigose. 

 

V.  ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 10. Patalpų valytojas atsako uţ: 

 10.1. administracijos įsakymų, nurodymų vykdymą; 

10.2. atliekamų darbų kokybę, sąmoningai sugadintą inventorių; 

10.3. elektros, vandens ir kitų resursų taupymą; 

10.4. darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų ir šio pareigybės aprašymo bei vidaus 

darbo tvarkos taisyklių vykdymą; 

10.5. patalpų uţrakinimą ir perdavimą apsaugos darbuotojams. 

10.6. atsako uţ Gerosios higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms 

reikalavimų vykdymą. 

 11. Vykdo valymo programą ir pildo ţurnalą. 

12. Uţ šių reikalavimų ir norminių aktų paţeidimus, dėl kurių įvyko arba galėjo įvykti 

nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko gimnazijos arba atskiro jo padalinio 



darbas, įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras arba uţsidegimas, darbuotojams, kurie savo 

veiksnumu arba neveiksnumu paţeidė minėtus dokumentus arba ţinodami, kad paţeidţia darbų saugos 

reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė, administracinė ir baudţiamoji atsakomybė.           

            13. Valytojas pavaldus darţelio ūkio dalies vedėjui. 
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