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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ valytojo pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – valytojas priskiriamas D lygio pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis – palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą jam paskirtose valyti patalpose.
4. Pavaldumas: valytojas tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui. Valytoją į darbą priima ir iš darbo
atleidžia įstaigos direktorius.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
reikalavimai.
6. Valytojas turi žinoti ir išmanyti:
6.1. valomų patalpų tipus ir paskirtį;
6.2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus;
6.3. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;
6.4. kompiuterinės įrangos valymo būdus;
6.5. patalpų valymo būdus ir inventorių;
6.6. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;
6.7. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
6.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, patalpų valymo higienos
reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Valytojas turi vykdyti šias funkcijas:
7.1. atsakingai valyti priskirtas patalpas, naudodamasis darbo įrankiais, buitine technika.
Saugiai naudoja chemines valymo priemones;
7.2. neleisti kauptis valomose patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.;
7.3. kasdien valyti paskirtas patalpas drėgnu būdu arba dulkių siurbliu;
7.4. kiekvieną darbo dieną drėgna pašluoste nuvalyti dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir
kitų baldų, durų ir palangių;
7.5. tris kartus per metus nuvalyti langų stiklus ir nuplauti jų rėmus, reikalui esant nuvalyti
dulkes nuo roletų, užuolaidų karnizų;
7.6. gėles laistyti ir valyti jų lapus esant reikalui;
7.7. vieną kartą per mėnesį nuvalyti šviestuvus (valyti tik išjungus iš srovės šaltinio);
7.8. valyti patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingomis pašluostėmis, šepečiais (išmanyti
priemonių markiraciją);
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7.9. prižiūrėti, kad WC patalpose netrūktų reikiamų priemonių (skysto muilo, tualetinio
popieriaus ir rankšluosčių);
7.10. tualetuose į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti;
7.11. valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoti tik tas medžiagas ir skysčius,
kurias išduoda ūkvedys ir tik pagal jų paskirtį;
7.12. racionaliai naudoti valymo priemones;
7.13. išpilti šiukšles į šiukšlių konteinerius, plovimui naudotą vandenį – į kanalizaciją;
7.14. laikytis asmens higienos reikalavimų, prižiūrėti darbo įrankius;
7.15. mokėti saugiai dirbti, darbo metu naudoti apsaugines priemones;
7.16. pradėjus darbą atrakinti lauko vartelius, patikrinti ar prie įėjimo į darželį nėra šiukšlių;
7.17. baigus darbą patikrinti patalpas ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar salėje, laiptinėse,
virtuvėje, kabinetuose uždaryti langai;
7.18. vykdyti kitus įstaigos direktoriaus, ūkvedžio žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio
pavedimus, kad įstaigoje būtų užtikrinta patalpų švara.
IV SKYRIUS
VALYTOJO TEISĖS
8. Valytojas turi teisę:
8.1. reikalauti, kad valomos patalpos būtų paliktos tvarkingos, ant kabineto rašomųjų stalų
nebūtų jokių pašalinių daiktų;
8.2. nevaržomai įeiti į valomas patalpas darbo metu;
8.3. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
8.4. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
9. Valytojas yra atskaitingas ūkvedžiui.
10. Valytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
10.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme atlikimą bei lopšelio-darželio darbo
tvarkos taisyklių laikymąsi;
10.2. darbo kokybę;
10.3. administracijos darbuotojų įsakymų, pavedimų vykdymą;
10.4. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus patvirtinto „Smurto ir patyčių prevencijos,
intervencijos vykdymo tvarkos aprašo“ įgyvendinimą;
11. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, už kitus darbo drausmės
pažeidimus valytojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
________________
Parengė Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė

Audronė Karulaitienė
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