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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“ 

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Pareigybės pavadinimas: darbininkas. 
2. Pareigybės grupė: Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ darbininkas priskiriamas biudžetinių 

įstaigų darbuotojų, atliekančių paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti nebūtina profesinė 
kvalifikacija ir (ar) darbo patirtis grupei. 

3. Pareigybės lygis: darbininkas priskiriamas D lygio pareigybei. 
4. Pareigybės pavaldumas: darbininkas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

5. Darbininko pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Darbininkas turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. lopšelio-darželio patalpų išplanavimą;  

6.2. krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus;  

6.3. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką;  

6.4. priskirtų įrankių eksploatacijos ir remonto instrukcijas;  

6.5. nustatytą pranešimų apie lopšelyje-darželyje įvykusį įvykį tvarką;  

6.6. lopšelio-darželio organizacinę struktūrą;  

6.7. darbo tvarkos taisykles;  

6.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Darbininko funkcijos:  

7.1. prižiūrėti darbo, pagalbines ir kitas patalpas, padėti perkelti įvairius daiktus;  

7.2. atlikti pagalbinius darbus sandėliuose ir kitose vietose;  

7.3. rankiniu būdu arba vežimėliuose gabenti, pakrauti, iškrauti krovinius (rulonus, dėžes, 

atliekas ir kt.);  

7.4. apžiūrėti darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, trukdančius darbui;  

7.5. dirbti su tvarkingais darbo įrankiais, inventoriumi ir laikytis visų darbo saugumo 

reikalavimų, neliesti atvirų laidų ir sugedusių įrenginių, pastebėjus gedimus pranešti ūkio dalies 

vedėjui;  

7.6. atlikti smulkius remonto darbus (elektros jungiklių, lizdų, baldų, ūkinio inventoriaus, langų 

rėmų, durų taisymo, inventoriaus dažymo ir kitus darbus);  

7.7. atlikti pastatų smulkų remontą, teikti informaciją lopšelio-darželio ūkio dalies vedėjui apie 

pastatų techninę būklę, pastebėtus gedimus;  

7.8. rūpintis patikėtų materialinių vertybių saugumu ir informuoti lopšelio-darželio ūkio dalies 

vedėją apie aplinkybes, dėl kurių gali kilti pavojus šių vertybių saugumui;  
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7.9. baigus darbą sutvarkyti darbo vietą, padėti įrankius į jiems skirtas vietas; 

7.10. laikytis asmeninės darbo higienos, pagal grafiką kiekvienais metais tikrintis sveikatą;  

7.11. susirgus apie neatvykimą į darbą iš anksto informuoti ūkio dalies vedėją arba lopšelio-

darželio direktorių; 

7.12. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, vadovautis 

įstaigos direktoriaus patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“; 

7.13. atlikti kitus reikalingus ūkio darbus ir vykdyti ūkio dalies vedėjo nurodymus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Darbininkas atsako už: 

8.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme bei lopšelio-darželio nuostatuose, atlikimą; 

8.2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų 

norminių dokumentų, reglamentuojančių lopšelio-darželio veiklos organizavimą, darželio direktoriaus 

įsakymų vykdymą; 

8.3. savo darbo kokybę ir pavestų užduočių atlikimą laiku; 

8.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi, higienos 

reikalavimų vykdymą; 

8.5. darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. 

9. Darbininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka.  

10. Darbininkas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.  
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