PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. V-120
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“
VYR. VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDROJI DALIS
1. Pareigybės pavadinimas: vyr. virėjas.
2. Pareigybės grupė: Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ vyr. virėjo pareigybė priskiriama
kvalifikuotų darbuotojų grupei.
3. Pareigybės lygis: vyr. virėjas priskiriamas C lygio pareigybei.
4. Pareigybės pavaldumas: vyr. virėjas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
5. Vyr. virėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir virėjo profesinę kvalifikaciją;
5.2. būti išklausęs virtuvės darbuotojų higienos mokymus ir turėti galiojantį pažymėjimą;
5.3. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius maisto produktų priėmimą, patiekalų gamybą,
sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir gebėti žinias taikyti
praktiškai;
5.4. būti susipažinęs su darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės
saugos reikalavimais ir juos vykdyti;
5.5. turėti analogiško darbo patirties.
6. Vyr. virėjas turi žinoti ir išmanyti:
6.1. virtuvės darbo organizavimo ypatumus;
6.2. įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles;
6.3. įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą;
6.4. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją;
6.5. įvairių maisto produktų ir pusgaminių šiluminio paruošimo būdus;
6.6. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas;
6.7. šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą;
6.8. paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus;
6.9. pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas;
6.10. kulinarijos žaliavų savybes, žaliavų ir pusgaminių kokybės rodiklius;
6.11. lopšelio-darželio organizacinę struktūrą;
6.12. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
6.13. nustatytą pranešimų apie lopšelyje-darželyje įvykusį įvykį tvarką;
6.14. darbo tvarkos taisykles;
6.15. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Vyr. virėjas atlieka šias funkcijas:
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7.1. pagal valgiaraštį ir patiekalų gamybos technologines korteles gamina patiekalus;
7.2. patiekalų, kulinarinių gaminių paruošimui naudoja tik tuos maisto produktus ir žaliavas,
kurie atitinka jų kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus;
7.3. nenaudoja maisto produktų su pasibaigusiu galiojimo terminu;
7.4. produktus ir žaliavas neša tvarkingoje taroje, jos neperkraunant;
7.5. tikrina maisto, paruoštų patiekalų kokybę;
7.6. sveria, matuoja ir maišo ingredientus, vadovaujantis receptais;
7.7. nustato tinkamą naudojamų orkaičių, keptuvių, kepimo krosnelių ir kitos maisto gaminimo
įrangos temperatūrą;
7.8. atiduoda maistą vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas ir laikosi maisto atidavimo
grafiko;
7.9. pildo virtuvės darbo organizavimui reikalingus dokumentus;
7.10. vykdo nurodymus vaikų maitinimo, sanitarijos ir higienos klausimais;
7.11. organizuoja maisto ruošimo virtuvėje darbus, planuoja virėjų, pagalbinių virtuvės
darbininkų darbus, prižiūri ir koordinuoja šių darbų atlikimą;
7.12. prižiūri, kad virtuvės darbuotojai laikytųsi Darbo tvarkos taisyklių, sanitarijos ir higienos
normų reikalavimų.
7.13. vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus,
laikytis asmens ir darbo higienos, nustatyta tvarka tikrintis sveikatą;
7.14. susirgus apie neatvykimą į darbą iš anksto informuoja lopšelio-darželio direktorių;
7.15. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, vadovautis
įstaigos direktoriaus patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“;
7.16. vykdyti kitas direktoriaus paskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas šiame pareigybės
aprašyme.
IV. ATSAKOMYBĖ
8. Vyr. virėjas atsako už:
8.1. tinkamą virtuvės darbų organizavimą, virėjų ir pagalbinių virtuvės darbininkų atliekamų
darbų koordinavimą;
8.2. virtuvės įrangos saugų ir tvarkingą eksploatavimą;
8.3. kokybišką patiekalų ruošimą;
8.4. maisto ir pagamintų patiekalų kokybę;
8.5. gautų produktų, žaliavų, įrankių ir kitų priemonių, reikalingų numatytiems darbams atlikti
racionalų naudojimą ir saugojimą;
8.6. saugų produktų laikymą;
8.7. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;
8.8. teisingą darbo laiko naudojimą;
8.9. darbo drausmės pažeidimus;
8.10. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo;
8.11. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą.
9. Vyr. virėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Vyr. virėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn.
Drausminę nuobaudą skiria lopšelio – darželio direktorius.
_____________________

3

Susipažinau:

Susipažinau:

Susipažinau:

_________________________

____________________________

____________________________

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

______________

______________

______________

(parašas)

(parašas)

(parašas)

______________

______________

______________

(data)

(data)

(data)

