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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 1 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
1. Direktorės pavaduotojo ugdymui yra 2 pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A  

3. Pareigybės paskirtis: vykdyti ugdymo procesą mokykloje 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

 Gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauru 

kvalifikaciniu laipsniu. 

 Ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas. 

 Įstaigos veiklos organizavimo, švietimo ir mokslo ministro ir kitų teisės aktų reglamentuojančių 

mokyklos veiklą žinojimas. 

 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 Organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymą ir kontrolę, pamokų ir papildomo 

ugdymo tvarkaraščių sudarymą. 

 Vadovauja neįgaliųjų vaikų integravimosi programų įgyvendinimui, organizuoja 

Specialiojo ugdymo komisijos darbą. 

 Teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai. 

 Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus. 

 Skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis. 

 Tvarko moksleivių ir mokyklos baigimo dokumentų apskaitą. 

 Vykdo moksleivių teisės pažeidimų prevenciją informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius 

mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones. 

 Organizuoja tėvų (globėjų) švietimą. 

 Organizuoja profilinį mokymą ir priežiūrą. 

 Organizuoja metodinę veiklą. 

 Kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą. 

 Kontroliuoja klasės žurnalų, pažymių knygelių ir asmens bylų tvarkymą. 

.Kontroliuoja bibliotekos veiklą. 



 Dirba su stažuotojais ir jų vadovais. 

 Kontroliuoja mokytojų dalykinių programų, teminių planų, pamokinių planų, klasės 

       veiklos planų sudarymus. 

 Organizuoja mokinių ir mokytojų budėjimą. 

 Ruošia atestacinius dokumentus atestacijos komisijai. 

 Veda mokytojų darbo laiko apskaitą. 

 Organizuoja ir stebi papildomą ugdymą. 

 Tvarko abėcėlinę knygą. 

 Organizuoja vaikų iki 6 metų apskaitą. 

 Sudaro pamokų tvarkaraščius. 

 Organizuoja pamokų pavadavimus. 

Sudaro mokytojų tarifikaciją 

Ruošia trimestrines ir metines statistines ataskaitas. 

Sudaro civilinės saugos planus ir civilinės saugos mokymą, atsakingus už mokytojų ir mokinių saugias,       

darbo sąlygas ugdymo procese. 

Koordinuoja ir kontroliuoja klasės vadovo darbą. 

Organizuoja narkotinių psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinį darbą. 

Koordinuoja moksleivių organizacijų moksleivių savivaldos veiklą. 

 

 
V. ATSAKOMYBĖ 

 
7.  Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

 
 Už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. 

 Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą,  direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako 

pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus. 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  2 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Direktorės pavaduotojo ūkio reikalams yra 2 pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A  

3. Pareigybės paskirtis: aprūpinti mokyklos darbuotojus ūkinės paskirties priemonėmis, reikalingomis 

pastatų, patalpų tinkamai priežiūrai ir naudojimui, priešgaisrinei saugai ir sanitarijai palaikyti. 

 4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

Gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu. 

turi turėti ūkio darbų patirties. 
.lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įmonės įstatais, 

vadovo įsakymais, potvarkiais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

 užtikrinti mokyklos pastatų ir patalpų tinkamą priežiūrą; 

 tikrinti apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų mokykloje esančių ne 

       gamybinės paskirties sistemų būklę, šalinti jų gedimus ir užtikrinti normalų veikimą; 

 dalyvauti rengiant mokyklos pastatų einamojo ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas; 

suderinęs su mokyklos vadovu atlikti patalpų remontą, aprūpinti mokyklos padalinius baldais,   

inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarijos ir švaros priemonėmis; 

mokyti jam pavaldžius darbuotojus, aprūpinti juos reikiamomis medžiagomis, įrankiais ir   

organizuoti darbą; 

atsižvelgdamas į higienos normų reikalavimus gerinti mokyklos darbuotojų buities sąlygas; 

užtikrinti atsargų laikymo ir išdavimo kontrolę; 

tvarkyti jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, pasirūpinti jų apsauga. 

atsako už mokyklos mokinių ir personalo sveikatą, saugumą, patalpų parengimą ir mokyklos   

teritorijos priežiūrą, kad išvengti nelaimingų atsitikimų mokykloje ir mokyklos teritorijoje. 



V. ATSAKOMYBĖ 

 

7.  Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą; 

jam patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą, 

atsako už mokyklos mokinių ir personalo sveikatą, saugumą, patalpų parengimą ir mokyklos 

teritorijos priežiūrą, kad išvengti nelaimingų atsitikimų mokykloje ir mokyklos teritorijoje. 

tinkamą pastatų ir patalpų naudojimą, priežiūrą ir remontą, 

priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimų laikymąsi patalpose; 

dėl jo kaltės mokyklai padarytą materialinę žalą; 

ataskaitinių dokumentų pateikimą laiku. 
 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

Pirmininkė Jelena Glušakova 
 

       Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 3 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
1. Operatorius -  sekretorius yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  C 

3. Pareigybės paskirtis: mokyklos dokumentų tvarkymas, archyvavimas ir  informacinių ryšių 

priėmimas. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 
gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 
 naudotis įvairiais dokumentais, rengiant mokyklos vadovo įsakymų bei raštų projektus; 

priimti bei perduoti telefonogramas bei faksogramas. Jeigu vadovo nėra, perduoti jam telefonu 

gautą informaciją; 

 vadovo įpareigojimu spausdinti dokumentus, rengti įsakymų projektus, derinti juos su padalinių 

vadovais, teikti mokyklos vadovui tvirtinti; 

 gauti iš padalinių vadovų, atsakingųjų darbuotojų duomenis apie atliktus ir planuojamus darbus, 

su jais supažindinti mokyklos vadovą; 

 pranešti mokyklos darbuotojams apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, mokyklos 

vadovo įsakymus, supažindinti juos su darbo planais; 

registruoti gaunamuosius ir siunčiamuosius raštus; 

 sisteminti gaunamus dokumentus ir duomenis, juos perduoti mokyklos vadovui bei vykdytojams;  



 kontroliuoti ir reikalauti, kad laiku būtų vykdomi mokyklos vadovo įsakymai, nurodymai bei 

pavedimai; 

organizuoti lankytojų, klientų ir svečių priėmimą; 

sušaukti posėdžius. 

 
V. ATSAKOMYBĖ 

 
8.  Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 

 
  tinkamą organizacinės technikos naudojimą; 

 gautos korespondencijos sutvarkymą ir pateikimą mokyklos vadovui; 

 gautų raštų bei dokumentų registravimą ir pateikimą konkretiems darbuotojams, mokyklos 

vadovui; 

 dokumentų reikalavimų vykdymo kontrolę;  

 dokumentų pateikimą į archyvą; 

 įmonės komercinių paslapčių saugojimą; 

 tikslingą darbo laiko naudojimą; 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų vykdymą mokyklos vidaus 

darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

įmonei padarytą materialinę žalą. 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 4 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Mokytojas  yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A arba B 

3. Pareigybės paskirtis: atskleisti žmogaus prigimtyje glūdintį kūrybinį nusiteikimą, turėtų padėti 

mokiniams pažinti save, įgyti bendravimo įgūdžių, plėtoti savo kūrybiškumą, priimti ir įtvirtinti save, 

kaip unikalią ir originalią asmenybę.  

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 

 gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

 gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgyti iki 1995 

metų.  

(B lygis) 

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus.  

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius 

reguliuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

laikytis teisės norminių aktų ir Mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų; 

įtvirtinti demokratiškus tarpusavio santykius, tolerancijos ir reiklumo sau bei kitiems 

nuostatas; 

asmeniniu pavyzdžiu ir ugdymo turiniu ugdyti mokinių vertybines orientacijas ir 

krikščioniškas, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

aktyviai dalyvauti Mokyklos bendruomenės veikloje; 

Mokykloje, jos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ir kitų kvaišalų, nesiimti 

prievartos, smurto, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimo prieš mokinius ar kolegas. 



Ugdymas: 

pripažinti mokinių gebėjimų, poreikių, polinkių skirtybes ir jų teisę į ugdymo turinį bei 

metodus, atitinkančius šias skirtybes. Pagal galimybes individualizuoti ugdymo turinį 

atsižvelgiant į mokinių ar jų grupių pasirinkimus, programas, siekius, galimybes, sveikatą; 

skatinti mokinius mokytis, siekti aukštesnio pasiekimų lygmens, motyvuoti juos atitinkamais 

mokymo(si) metodais ir vertinimo kriterijais, teikti pagalbą turintiems mokymosi sunkumų; 

laiduoti valstybinius išsilavinimo standartus atitinkančius ugdymo(si) rezultatus; 

diegti mokiniams kritinio mąstymo įgūdžius; 

siekti, kad kiekvienas mokinys gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, 

savarankiškai veiktų vadovaudamasis krikščioniškomis vertybėmis ir pilietinėmis nuostatomis; 

padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, 

daryti poveikį sociokultūrinei gimnazijos aplinkai; 

kiekvienais mokslo metais, vadovaujantis Mokyklos veiklos programa, sudaryti mokomojo 

dalyko metinius teminius planus, ruošti adaptuotas, modifikuotas programas specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

Mokytojo saviugda, bendradarbiavimas, kvalifikacija: 
 

nuolat kelti kvalifikaciją, domėtis pažangiausiais mokymo metodais, diegti juos praktikoje ir 

nustatyta tvarka atestuotis; 

analizuoti savo pedagoginę veiklą ir nuolat ją tobulinti pagal kintančius mokinių ugdymo(si) 

poreikius, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti mokinius, jų tėvus 

(globėjus/rūpintojus), kolegas ir gimnazijos administraciją; 

dalyvauti metodinių grupių veikloje, organizuoti tarpusavio pamokų lankymą, aptarti jas, 

į(si)vertinti; 

ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;  

bendrauti su užsienio kolegomis, keistis informacija, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir 

naudotis būtina dalykine literatūra; 

įgyti būtinus darbo kompiuteriu įgūdžius; 

dalyvauti mokyklos renginiuose (Mokytojų ir Mokyklos tarybos posėdžiuose, tėvų 

susirinkimuose ir atvirų durų dienose bei visose mokyklos iškilmėse). Dėl svarbių priežasčių(,) 

negalėdamas juose dalyvauti, privalo iš anksto raštu pranešti mokyklos direktoriui. 

Pasiruošimas pamokoms, užsiėmimas: 
 

branginti pamokos laiką, iš anksto pasiruošti pamokoms, papildomo ugdymo užsiėmimams; 

į mokyklą atvykti ne vėliau kaip 15 min. prieš pirmąją pamoką;  

į kitas pamokas, užklasinius renginius, užsiėmimus atvykti ne vėliau kaip prieš 10 min.; 

visas pamokai ar renginiui reikalingas priemones paruošti iš anksto; 

pamoka turi vykti tvarkingoje klasėje. Po pamokos užtikrinti, kad klasė būtų vėdinama ir 

sutvarkyta, suolai ir lenta švarūs. 

Tvarka pamokose ir pamokos eiga: 
 

užtikrinti drausmę ir tvarką pamokų, papildomų užsiėmimų metu; 

dirbti pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. Draudžiama keisti pamokų 

tvarkaraštį  be mokyklos administracijos leidimo; 

pranešti mokyklos administracijai iš vakaro arba tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip 1 val. prieš 

pamokos pradžią, jei mokytojas dėl svarbios priežasties negali atvykti į pamokas; 

pavaduoti sergančius ar išvykusius mokytojus, jei taip nurodė mokyklos administracijos 

atstovas;  

po skambučio iš karto eiti į pamoką, ją baigti tik suskambėjus skambučiui; 

vesti pamokas profesionaliai, naudojant aktyvius mokymo metodus, kartu su toje pačioje 

klasėje dirbančiais kolegomis nuosekliai planuoti mokymosi procesą; 



vengti pamokos metu užimti mokinius kita veikla. Jeigu tai yra būtina, iš anksto pranešti 

vedančiam pamoką mokytojui ir mokyklos administracijai; 

nepalikti vienų mokinių pamokos metu; 

niekada nepalikti vienų mokinių dirbtuvėse, kompiuterių klasėse, chemijos, fizikos, biologijos, 

muzikos kabinetuose, aktų, choreografijos, sporto salėse ar aikštyne; 

iš kūno kultūros pamokų neišleisti mokinių, kurie negali aktyviai jose dalyvauti. Tokie 

mokiniai privalo būti sporto salėje. Kūno kultūros mokytojai privalo užtikrinti mokinių 

persirengimo kambariuose paliktų daiktų ir rūbų apsaugą bei tvarką; 

neleisti pašaliniams asmenims, be mokyklos administracijos sutikimo, dalyvauti pamokose bei 

kituose renginiuose; 

prižiūrėti, kad mokiniai tvarkingai naudotųsi mokymo kabinetu, įranga bei kitomis mokymosi 

priemonėmis, reikalauti, kad negadintų mokyklos inventoriaus. Apie sugadintą inventorių 

nedelsiant pranešti direktoriaus  pavaduotojui ūkio reikalams; 

neleidžiama išsiųsti mokinio iš pamokos įvairiais reikalais (atsinešti sąsiuvinį, sportinę 

aprangą ir pan.). 

Vertinimas, pasiekimų patikrinimai, egzaminai: 
 

nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, vadovautis  Išsilavinimo standartais; 

direktoriaus ar pavaduotojų pavedimu organizuoti ir vykdyti egzaminus, pasiekimų 

patikrinimus, rengti užduotis; 

rašomuosius ir kitus darbus raštu ištaisyti, įvertinti ir skelbti rezultatus ne vėliau kaip per 

savaitę, egzaminus – vadovaujantis Egzaminų vykdymo instrukcija; 

pažymių garsiai neskelbti ir nekomentuoti; 

per trimestrą/pusmetį parašytų pažymių skaičius neturi būti mažesnis nei tam dalykui skirtų 

savaitinių valandų skaičius ir dar du pažymiai; 

trimestro/pusmečio pažymius išvesti ne vėliau kaip paskutinę savo dalyko trimestro/pusmečio 

pamoką ir reikalingus įrašus dienyne atlikti ne vėliau kaip paskutinę trimestro/pusmečio dieną; 

ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki trimestro/pusmečio pabaigos informuoti mokinį, klasės 

auklėtoją, mokyklos administraciją ir tėvus apie galimus neigiamus mokinio trimestro/pusmečio 

rezultatus; 

vieną dieną klasei negalima skirti daugiau nei vieno kontrolinio darbo. Kontroliniai darbai 

planuojami ir skelbiami mokyklos elektroniniame kontrolinių darbų grafike; 

jei tą pačią dieną skiriamas antras kontrolinis darbas, mokiniai turi teisę atsisakyti jį rašyti. 

Namų darbai: 
 

tikslingai skirti mokiniams namų darbų užduotis, rūpintis, kad darbo krūvis nevargintų vaikų; 

atostogų  laikotarpiu mokiniams namų darbai neskiriami. 

Mokymo priemonės: 
 

 pamokų metu demonstruoti tik tvarkingas mokymo priemones; 

už techninių priemonių būklę ir apsaugą atsako kabineto vadovas; 

mokymo priemones laikyti taip, kad nebūtų sudarytos sąlygos jas gadinti ar pasisavinti; 

technikos priemonę pernešti iš kabineto į kabinetą galima tik leidus kabineto vadovui ar kitam 

atsakingam asmeniui. 

Pedagoginio poveikio, drausminimo būdai: 

mokytojai privalo palaikyti drausmę; 

stebėti, kaip mokiniai laikosi Mokinių elgesio taisyklių, raštu ar žodžiu įspėti mokinius apie 

pažeidimus; 

dėl nedidelių nusižengimų, pavyzdžiui, kalbėjimo per pamoką ar nedėmesingumo, viešai arba 

individualiai taikyti šiuos pedagoginio poveikio būdus: 

įtikinimą (siekti mokiniui įrodyti, kodėl reikia elgtis taip, o ne kitaip); 



pastabą (nurodyti mokiniui privalomus reikalavimus); 

jei nusižengimai ir toliau kartojami, informuojami atsakingi asmenys (klasės auklėtojas, soc. 

pedagogas, pavaduotojas) ir tėvai. 

Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais): 

informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus; 

Dokumentacijos tvarkymas: 
 

mokytojas rūpestingai tvarko šiuos dokumentus: 

elektroninį dienyną; 

individualias mokymo programas; 

individualias papildomo ugdymo programas; 

teminius planus; 

kitus dokumentus. 

Dienynų tvarkymas: 

dienynas pildomas pamokos metu pagal dienyne pateiktą instrukciją. 

mokytojas atsakingas už slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą. 

Mokinių saugumas, sveikata: 
 

užtikrinti vaikų saugumą ugdymo proceso metu, t.y. per pamokas, popamokinių renginių ir 

pertraukų metu mokyklos teritorijoje, taip pat mokyklos organizuojamuose renginiuose bei 

išvykose; 

budėti mokykloje ir jos teritorijoje pagal iš anksto administracijos sudarytą budėjimo grafiką 

pertraukų metu ir atsakyti už mokinių saugumą; 

reikalauti, kad mokiniai mokyklos teritorijoje ir už jos ribų laikytųsi mokinio, vidaus tvarkos ir 

viešosios tvarkos taisyklių. Pastebėję pažeidimus, sudrausminti mokinį arba siųsti pas asmenį, 

atsakingą už drausmę; 

vykdyti saugumo technikos reikalavimus. Kabinetuose, kur vyksta praktiniai užsiėmimai, taip 

pat sporto salėje mokiniai turi būti supažindinami su saugaus darbo taisyklėmis; 

pamokų ar kitų užsiėmimų metu, pastebėjus negaluojantį mokinį, siųsti jį su lydinčiu asmeniu 

pas visuomenės sveikatos specialistą arba pačiam suteikti pagalbą (esant reikalui iškviesti 

greitąją med. pagalbą); 

įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant informuoti budintį vadovą, klasės vadovą, 

mokyklos visuomenės sveikatos specialistą; 

formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius; 

suteikti mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, 

prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti Mokyklos vadovą, 

socialinį pedagogą bei Vaikų teisių apsaugos tarnybą; 

mokinių išvykas į gamtą, ekskursijas, išvykas prie vandens telkinių ir kitus už mokyklos ribų 

vykdomus renginius ne pamokų metu organizuoti tik suderinus su mokyklos administracija, 

užtikrinus drausmę ir būtinas saugos priemones. Gavus direktoriaus įsakymą, raštu supažindinti 

mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis. 

Kitos mokytojo pareigos: 
 

vykdyti mokyklos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus; 

laiku pratęsti savo medicininę kortelę; 

pastebėjus vandentiekio, kanalizacijos, šiluminės sistemos, elektros įrengimų gedimus, skubiai 

informuoti ūkio reikalų vedėją; 

po pamokų patikrinti, ar uždaryti langai, užsukti čiaupai, išjungti elektros prietaisai. Užrakinti 

kabinetą ar klasę; 

vykdyti ar dalyvauti vykdant mokyklos auditą; 

vykdyti kitus teisėtus mokyklos direktoriaus ar pavaduotojų nurodymus sušaukti posėdžius. 



 
 

V. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 

Už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, 

mokytojas atsako pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. 

Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą,  mokytojas atsako pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus. 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 
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ptotokolo Nr. 4 
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Pirmininkė Jelena Glušakova 
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Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  5 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Klasės vadovas  yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A  

3. Pareigybės paskirtis: kurti mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo kultūrą 

ir padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi mokykloje, 

sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei mokinių saugumui mokykloje. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

Gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu. 

Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus.. 

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įmonės įstatais, 

vadovo įsakymais, potvarkiais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

Supažindinti auklėtinius su moksleivių elgesio taisyklėmis. 

Stebėti auklėtinių polinkius, interesus, skatinti savarankiškam tobulėjimui, mokyti darbštumo, 

atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo ir reiklumo sau. 

Skatinti naudotis biblioteka, skaitykla, sporto sale, dalyvauti mokyklos užklasinėje, socialinėje 

ir kultūrinėje veiklose. 

Ugdyti auklėtinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, su jais bendrauti demokratiškumo, 

bendradarbiavimo, humaniškumo principais. 

Ugdyti sveikos gyvensenos supratimą, formuoti darbo higienos įgūdžius. 

Organizuojamas  klasės valandėles ar kitą veiklą su klase įrašyti klasės dienyne. 

Kartu su klasės aktyvu sudaryti auklėjamosios klasės vadovo planus, skatinti mokinių 

saviraišką, dalyvavimą savivaldoje.  



Prieš išvykas ir kitus renginius organizuoti saugos ir sveikatos bei saugaus eismo instruktažus 

ir įrašyti juos klasės dienyne bei instruktažų registravimo žurnaluose. 

Dalyvauti mokyklos renginiuose, kuriuose dalyvauja auklėjamoji klasė, padėti jiems pasirengti 

ir aktyviai įsijungti į renginį. 

Kartą per mėnesį (esant reikalui dažniau) informuoti tėvus (globėjus) apie mokinių elgesį ir 

mokymąsi. 

Tvarkyti klasės dienyną ir moksleivių asmens bylas. 

 Kontroliuoti auklėtinių pamokų lankomumą, atsiskaitymą už praleistas pamokas. 

 Bendradarbiauti su mokyklos soc. pedagogu sprendžiant opias klasės mokinių šeimų (ypač 

asocialių) problemas. 

 Bendradarbiauti su auklėtinių tėvais, teikti jiems pedagoginę pagalbą, padėti sudėtingesnėse 

situacijose. 

 Informuoti klasėje dirbančius mokytojus apie mokinių individualius sugebėjimus, 

psichologinius ypatumus, iškilusias problemas. 

Organizuoti auklėjamosios klasės mokinių tėvų susirinkimus, stengtis įtraukti tėvus 

sprendžiant buitines klasės problemas, organizuojant ekskursijas bei kitus nepamokinius 

renginius. 

Visada laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
 

 už tinkamą pavestos dokumentacijos tvarkymą; 

už mokinių sveikatą ir gyvybę klasės vadovo organizuojamuose renginiuose; 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 6 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Bibliotekininkas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A 

3. Pareigybės paskirtis: užtikrinti bibliotekoje esamos literatūros kaupimo, apskaitos, priėmimo, 

išdavimo ir saugojimo vykdymą. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

kultūringai aptarnauti skaitytojus. Prieš išduodamas skaitytojo pažymėjimus, supažindinti juos su 

bibliotekos taisyklėmis; 

informuoti skaitytojus apie bibliotekos knygų ir kitų leidinių fondą ir teikiamas paslaugas; 

tvarkyti bibliotekos fondų apskaitą; 

rūpintis periodinių leidinių ir naujų knygų užsakymu; 

klasifikuoti ir kataloguoti naujas gautas knygas ir periodinius leidinius; 

skaitytojų pageidavimu padėti pasinaudoti žinynais ir katalogais, organizacine technika; 

7.7.teikti mokamas paslaugas pagal Kultūros ministerijos patvirtintą sąrašą: kopijuoti doku- 

mentus, ieškoti informacijos internete, įrašyti dokumentus į diskelį, nusiųsti elektroniniu paštu 

ir t. t.; 

nurašyti pasenusias ir pamestas knygas; 

gerbti skaitytojų teisę i privatumą ir neskelbti jų asmens duomenų; 



rūpintis, kad būtų atlyginta bibliotekai skaitytojų padaryta žala; 

informuoti kitas bibliotekas apie skaitytojus, piktybiškai nevykdančius bibliotekos nustatytų 

taisyklių; 

stebėti, kad skaitytojai neplėšytų knygų, negadintų organizacinės technikos, ir imtis priemonių 

jiems sudrausminti; 

populiarindamas grožinę, mokomąją ir kitokią literatūrą, rengti parodas, naujų knygų pristatymus, 

įvairias literatūrines popietes, rašytojų, poetų, skaitovų susitikimus su skaitytojais; 

 nuolat atnaujinti savo žinias ir įgūdžius, kelti kvalifikaciją; 

 laikytis priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijos 

reikalavimų. 
 

V. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 

 

 tinkamą organizacinės technikos naudojimą; 

  gautos korespondencijos sutvarkymą ir pateikimą mokyklos vadovui; 

  gautų raštų bei dokumentų registravimą ir pateikimą konkretiems darbuotojams, mokyklos 

vadovui; 

 dokumentų reikalavimų vykdymo kontrolę;  

  dokumentų pateikimą į archyvą; 

  įmonės komercinių paslapčių saugojimą; 

  tikslingą darbo laiko naudojimą; 

 saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų vykdymą mokyklos vidaus 

darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

 įmonei padarytą materialinę žalą. 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 7 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Skaityklos vedėjos yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A 

3. Pareigybės paskirtis: užtikrinti mokyklos mokymo krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą, 

sudaryti moksleiviams sąlygas savarankiškai mokytis, padaryti prieinamus vidinius ir išorinius 

informacijos išteklius, atsižvelgiant į skaitytojų reikmes. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 

glietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

kultūringai aptarnauti skaitytojus. Prieš išduodamas skaitytojo pažymėjimus, supažindinti juos su 

skaityklos taisyklėmis; 

.informuoti skaitytojus apie skaityklos knygų ir kitų leidinių fondą ir teikiamas paslaugas; 

tvarkyti skaityklos fondų apskaitą; 

rūpintis periodinių leidinių ir naujų knygų užsakymu; 

klasifikuoti ir kataloguoti naujas gautas knygas ir periodinius leidinius; 

skaitytojų pageidavimu padėti pasinaudoti žinynais ir katalogais, organizacine technika; 

teikti mokamas paslaugas pagal Kultūros ministerijos patvirtintą sąrašą: kopijuoti doku- 

mentus, ieškoti informacijos internete, įrašyti dokumentus į diskelį, nusiųsti elektroniniu paštu 

ir t. t.; 

nurašyti pasenusias ir pamestas knygas; 



gerbti skaitytojų teisę i privatumą ir neskelbti jų asmens duomenų; 

 rūpintis, kad būtų atlyginta skaityklai skaitytojų padaryta žala; 

informuoti kitas skaityklas apie skaitytojus, piktybiškai nevykdančius skaityklos nustatytų 

taisyklių; 

stebėti, kad skaitytojai neplėšytų knygų, negadintų organizacinės technikos, ir imtis priemonių 

jiems sudrausminti; 

populiarindamas grožinę, mokomąją ir kitokią literatūrą, rengti parodas, naujų knygų pristatymus, 

įvairias literatūrines popietes, rašytojų, poetų, skaitovų susitikimus su skaitytojais; 

nuolat atnaujinti savo žinias ir įgūdžius, kelti kvalifikaciją; 

 laikytis priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijos 

reikalavimų. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

tinkamą organizacinės technikos naudojimą ir priežiūrą; 

skaitytojams suteiktų paslaugų kokybę; 

dėl jo kaltės skaityklai padarytus materialinius nuostolius; 

darbo drausmės pažeidimus (darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar tok- 

sinių medžiagų, neatvyksta į darbą be svarbių priežasčių ir t. t.); 

jo darbą reglamentuojančių taisyklių reikalavimų nevykdymą; 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų, šių nuostatų nesilaikymą; 

darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą. 
 
 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 

 

       Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 

 

 

 



Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 8 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Socialinio pedagogo yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A 

3. Pareigybės paskirtis:  užtikrinti optimalių ugdytinio asmenybės tobulėjimo sąlygų sudarymą, 

mokinio socialinės kompetencijos ugdymą ir vaiko socializacijos proceso garantavimą`. Būti vaiko 

advokatu visose vaikui kritinėse situacijose. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie būtinybę asmeniui (šeimai) gauti pagalbą, pildyti 

reikiamus dokumentus, inicijuoti šios pagalbos teikimą; 

įvertinti asmens (šeimos) socialinę riziką; 

analizuoti priežastis, sukeliančias asmens (šeimos) socialines problemas; 

surinkti arba padėti surinkti, užpildyti asmeniui (šeimai) pagalbai gauti būtinus dokumentus; 

 sudaryti socialinio darbo su asmeniu (šeima) veiksmų planus, parinkti tokius darbo metodus 

ir socialines paslaugas, kurios geriausiai tiktų spręsti konkrečias asmens, jo šeimos ar bendruomenės 

socialines problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus; 

konsultuoti asmenis (šeimas), suteikti jiems reikalingų žinių ir informacijos; 

skatinti asmenį ir šeimą palaikyti socialinius tarpusavio ryšius; 



tarpininkauti dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, 

užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir 

kt.) asmeniui, šeimai ar bendruomenei teikimo; 

bendradarbiauti su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą asmeniui (šeimai); 

analizuoti ir sisteminti suteiktos socialinės paramos rezultatus; 

rengti ir inicijuoti bendruomenės, mokyklos socialinių paslaugų programas; 

domėtis ir rinkti informaciją apie pagalbą jau gavusio ir savarankiškai savimi ar savo šeima 

rūpintis pradėjusio asmens ar jo šeimos socialinę padėtį ir jos aplinką esant būtinybei, pakartotinai 

inicijuoti pagalbos teikimą; 

vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenėje; 

organizuoti, prižiūrėti ir koordinuoti mokyklos socialinių pedagogų padėjėjų ir savanorių veiklą, ją 

vertinti; 

esant galimybei ir būtinybei rengti socialinių pedagogų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo 

programas ir pagal jas vykdyti mokymus; 

nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias ir praktinius įgūdžius, gebėjimus, 

tobulinti profesinę kvalifikaciją; 

taikyti naujoves savo profesinėje veikloje; 

laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos 

taisyklių.  

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

8.  Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 

 

 mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų 

duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant 

socialinę pedagoginę pagalbą. 

už aplaidumą netinkamą pareigų vykdymą kompetencijos viršijimą socialinis pedagogas 

atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 

 

       Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 

 



Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 9 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Mokyklos psichologas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A 

3. Pareigybės paskirtis: stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis 

priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams 

atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

 4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 
lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

Teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. 

Inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių 

problemų prevencijos priemones. 

Bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais 

specialistais bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas. 

Vertinti ir spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas 

bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir 

kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti 

mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje. 



Tinkamai įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės 

ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programas. 

Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais. 

Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti. 

Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais. 

Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius. 

Dalyvauti formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės 

ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais. 

Šviesti mokyklos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos 

klausimais. 

 Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, esant būtinybei  su kitomis institucijomis 

(Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.): 

 renkant ir kaupiant informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti; 

atliekant mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną. 

Teikti informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, 

suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu. Informaciją galima 

teikti tik gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

Atlikti mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės 

poreikius. 

Dalyvauti kuriant (aprobuojant) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir 

studijų institucijų vykdomus projektus. 

Tvarkyti, pildyti darbo dokumentus ir pateikti ataskaitas mokymo įstaigoje nustatyta tvarka. 

Derinti su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal 

juos rengti savo veiklos programą mokslo metams. 

Planuoti atliekamų darbų apimtį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje 

skaičių ir derinti jį su mokyklos administracija. 

Skirti pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, 

likusiu darbo laiku tvarkyti mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengti rekomendacijas, 

prevencines programas, ruoštis konsultacijoms, paskaitoms, tobulinti profesinę kvalifikaciją. Šių darbų 

atlikimo vietą derinti su mokyklos administracija. 

Vykdyti kitus teisėtus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su psichologo darbu. 

Visada laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų. 

 

 

V. ATSAKOMYBĖ 
 

7.  Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

 tinkamą psichologinės veiklos vystymą ir rezultatus mokykloje; 

korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą; 

nuolatinį ir korektišką bendravimą su mokytojais, mokiniais ir mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu; 

tinkamą darbo veiklos dokumentacijos tvarkymą; 

tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus. 



 Už savo pareigų netinkamą vykdymą mokyklos psichologas atsako mokymo įstaigos darbo 

tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): Mokyklos psichologas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  10 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Logopedas  yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A 

3. Pareigybės paskirtis: nustatyti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, užtikrinti 

palankias jų ugdymosi sąlygas, stiprinti pedagogų, tėvų/globėjų gebėjimą ugdyti šiuos vaikus, didinant 

jų ugdymosi veiksmingumą. 

 4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį .  

Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, 

siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms.  

Organizuoja individualias ir grupines logopedines pratybas, taiko specialiojo poreikio 

priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos trūkumams koreguoti.  

Organizuoja individualias specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias 

funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.  

Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi 

sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.  

 Konsultuoja mokytojus, kaip modifikuoti ir adaptuoti Bendrąsias mokymo programas, 

atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.  



 Kaupia mokomąją – koreguojamąją medžiagą sutrikusiai funkcijai lavinti.  

Teikia metodinę pagalbą dalykų mokytojams, mokytojams pagalbininkams, konsultuoja tėvus. 

 

IV. MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7. Logopedas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

  nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

 primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos nuostatas ir 

mokinio elgesio taisykles; 

  raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

 esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas 

(pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 Klasės auklėtojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas 

pranešimą: 

  esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

  įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

  pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir 

kitus galimai svarbius faktus; 

  informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją esant būtinybei raštu direktorių apie 

patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

  turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt 

IV. ATSAKOMYBĖ 

8.  Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 

 logopedinių ir specialiųjų pedagoginių pratybų organizavimo tvarką, moksleivių gebėjimų 

lavinimą.  

korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą; 

Už savo pareigų netinkamą vykdymą mokyklos psichologas atsako mokymo įstaigos darbo 

tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 

(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  11 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Sveikatos priežiūros specialistas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  B 

3. Pareigybės paskirtis: padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant 

priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 
4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis 

vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų. 

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius 

reguliuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 

 Organizuoti ir įgyvendinti slaugą bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros specialistais, 

pacientais ir (ar) šeima; 

 laiku ir tinkamai atlikti paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras, paaiškinti pacientui ir (ar) 

jo šeimai atlikimo būdus, pasiruošimą, galimas komplikacijas, stebėti paciento savijautą po 

procedūrų, dokumentuoti atliktą darbą; 

 stebėti mokinio elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipti dėmesį į 

nebūdingus požymius ir numatyti, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, reakcija, 

skubiai informuoti apie tai gydytoją; 

 pagal savo kompetenciją teikti pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą, tinkamai reaguoti į 

gyvybei pavojingas organizmo būkles (klinikinę mirtį, komą, šoką, kolapsą kraujavimą ir t. t.); 

 stebėjimų duomenis surašyti į mokinio medicinos kortelę;  

 darbe vykdyti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus; 

 laikytis mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių; 



 vykdyti saugos darbe taisyklių, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

 laikytis profesinės etikos; 

 vykdyti asmens higienos reikalavimus; 

  mokyti mokinius, šeimas, bendruomenę saugoti ir prižiūrėti sveikatą; 

  dirbti komandoje, bendrauti su kitomis institucijomis, nuo kurių priklauso mokinių sveikata; 

 tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 

 

  padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamai atliktas pareigas, teisių ir kompetencijos viršijimą 

mokinių sveikatos priežiūros specialistas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 13 

 
 

I. PAREIGYBĖ 

 
 

1. Chemijos kabineto laborantas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis – A 

3. Pareigybės paskirtis: chemijos kabinete atliekamų laboratorinių bandymų, eksperimentų, analizių, 

laboratorinių darbų, chemijos reiškinių demonstravimo programą, būdus ir metodikas. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Į darbą atvykti nustatytu laiku, gerai pasiruošus, blaiviam. 

Palaikyti tvarką chemijos kabinete, organizuoti tinkamą cheminių reaktyvų ir medžiagų 

saugojimą. Teisingai parinkti indus, medžiagų saugojimo pakuotes. Tas medžiagas, kurios tai būtina, 

laikyti traukos spintoje. Užtikrinti chemijos kabineto medžiagą ir inventoriaus išsaugojimą. Pasirūpinti, 

kad ant cheminių reaktyvų indų ir medžiagų pakuočių būtų atitinkamos etiketės su užrašais. Nelaikyti 

nepaženklintų medžiagų, neleisti, kad cheminiai reaktyvai ir medžiagos būtų prieinamos moksleiviams 

ir pašaliniams asmenims. 



Pasirūpinti, kad chemijos kabineto indai, inventorius, vaizdinės priemonės, prietaisai būtų visada 

tvarkingi, tinkamai saugomi, reikalui esant jo paties remontuojami arba atiduodami remontuoti. 

Mokymo procese netinkamus naudoti cheminius reaktyvus ir inventorių laiku pašalinti iš chemijos 

kabineto. 

Susisteminti chemijos kabineto, inventorių bei medžiagas ir išdėstyti tokiu būdu, kad prie jų 

galima būtų greitai ir patogiai prieiti. 

Dėstytojui pavedus, parengti, moksleiviams laboratorinių darbų aprašymus. 

Prieš darbo pradžią patikrinti, ar yra laboratorijoje gesintuvas, kenksmingų ir nuodingų medžiagų 

nukenksminimo priemonės, asmeninės higienos priemonės. Prieš eilinį užsiėmimą, sutinkamai su 

dėstytojo užduotimi ir mokymo programa, paruošti ir patikrinti būtinų reaktyvų ir įrenginių būklę. 

Jeigu užsiėmimo metu bus demonstruojamas eksperimentas, sutinkamai su jo atlikimo metodika, 

parinkti būtina inventorių bei medžiagas ir išdėstyti visą tai kabinete ant demonstravimo stalo. 

Atliekant laboratorinius darbus arba praktikumą išdėstyti būtinas medžiagas ir įrenginius 

moksleivių darbo vietose, aprūpinti moksleivius iš anksto parengtais darbų aprašymais. Būtiną 

inventorių ir medžiagas patogiai ir saugiai išdėstyti, pasirūpinti, kad indai su reaktyvais būtų pažymėti 

atitinkamomis etiketėmis. 

Žinoti išduodamų užsiėmimams medžiagų bei inventoriaus kiekį ir nomenklatūrą, o atliekant 

laboratorinius darbus ir praktikumą - žinoti, kiek ir ko išduota kiekvienai moksleivių darbo vietai. 

Prieš užsiėmimų pradžią, patikrinti kabineto bendrųjų įrenginių būklę: traukos spintų, šildymo 

prietaisų, nutiesto į dėstytojo ir moksleivių darbo vietas vandentiekio bei kanalizacijos  tvarkingumą, 

vaizdo ir garso aparatų, vaizdinių priemonių pritvirtinimo patikimumą ir kt. 

Likus 5 minutėms iki darbo pradžios išvėdinti patalpą. 

Darbo metu palaikyti kabinete (laboratorijoje) griežtą drausmę, neleisti moksleiviams išdykauti, 

stumdytis ar kitaip nerūpestingai elgtis. 

Nuolat stebėti moksleivių veiksmus ir matydamas, kad jie gali sukelti nepageidautinus padarinius 

(moksleiviai gali apsilaistyti agresyviais skysčiais, susižeisti stiklo duženomis, nusideginti kaitintuvu ir 

kt.), imtis tokių veiksmų sustabdymo priemonių, 

Užsiėmimų ir laboratorinių darbų metu būti kabinete ir asistuoti dėstytojui. Dėstytojui pavedus, 

aiškinti moksleiviams numatytų darbų esmę, atlikimo būdus ir metodus, naudojamų medžiagų savybes, 

jų pavojingumo ir kenksmingumo laipsnį, jų naudojimo saugos priemones ir kt. 

Jei pasitraukdamas iš kabineto dėstytojas paveda laborantui likti su moksleiviais, laborantas neturi 

palikti moksleivių vienų kabinete (laboratorijoje) nors ir labai trumpam. 

Išsipylus laboratorijoje agresyviems skysčiams, darbą nutraukti, kartu su dėstytoju moksleivius 

išvesti iš patalpos, imtis skysčių ir jų pasklidimo vietų nukenksminimo priemonių. 

Pajutus patalpoje dujų kvapą, darbą nutraukti, kartu su dėstytoju moksleivius išvesti iš patalpos ir 

vėdinti patalpą natūraliu arba mechaniniu būdu, nustatyti dujų atsiradimo priežastį. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, darbą nutraukti, moksleivius išvesti iš patalpos, patalpą užrakinti, 

nukentėjusius nusiųsti į mokyklos medicinos punktą arba pačiam suteikti jiems pirmąją medicinos 

pagalbą būtinu atveju iškviesti greitąją pagalbą. 

Apie visus neeilinius įvykius darbo metu pranešti arba mokyklos vadovybei. 

Baigus laboratorinius darbus, priimti iš moksleivių kiekvieną darbo vietą kuri turi būti sutvarkyta 

(reaktyvai supilti į atitinkamus indus pagal instrukciją įrenginiai ir schemos atjungtos, prietaisai 

išjungti, stalai nuvalyti, panaudoti nekenksmingi skysčiai išpilti į kanalizaciją. Patikrinti, ar darbo 

vietose neliko šiukšlių, ar baldai tvarkingai sustatyti, įsitikinti, ar palikdami darbo vietas moksleiviai 

neišnešė kokių nors reaktyvų ar inventoriaus. Tik po to moksleiviams leidžiama palikti kabinetą 

(laboratoriją). 

Baigus užsiėmimus, kurių metu buvo atliekamas tik eksperimento demonstravimas ant dėstytojo 

stalo, sutvarkyti eksperimento demonstravimo darbo vietą supilti reaktyvus į atitinkamus indus, 

uždaryti stiklainius ir kolbas, o jeigu kitame užsiėmime šis eksperimentas nebus atliekamas - padėti 

inventorių ir reaktyvus į jų saugojimo vietą. 

 

 



 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 

tikslų ir kvalifikuotą savo pareigų vykdymą. 

Chemijos kabineto laborantui gali būti taikomos drausminės nuobaudos, materialinė arba 

baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 

nevykdė arba prastai vykdė savo pareigas; 

pažeidinėjo darbo drausmę; 

dėl savo veiklos ar neveiklumo padarė mokyklai materialinių nuostolių; 

pažeidė pedagogo etikos taisykles. 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 14 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Fizikos kabineto laborantas yra 1 pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A 

3. Pareigybės paskirtis: fizikos  kabinete atliekamų laboratorinių bandymų, eksperimentų, analizių, 

laboratorinių darbų, fizikos reiškinių demonstravimo programą, būdus ir metodikas; 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

III.  

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu.(A lygis).  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

  Į darbą atvykti nustatytu laiku. 

Palaikyti fizikos kabinete tvarką, organizuoti tinkamą medžiagų, įrangos saugojimą. Palai- 

kyti kabinete  apšvietimo režimą. 

 Pasirūpinti, kad fizikos kabinetoįranga, inventorius, vaizdinės priemonės, prietaisai būtų 

visada tvarkingi, tinkamai saugomi, reikalui esant jo paties remontuojami arba atiduodami re- 

montuoti. Parengti kabinete esančių įrenginių rejestrą (žurnalą) ir rašyti jame informaciją apie 

įrenginių remontą, pašalinimą iš eksploatacijos, grąžinimą naudojimui po remonto. 

Tvarkingai laikyti mokomąją vaizdo ir garso medžiagą (mokomuosius filmus ir kt.), parengti jos 

katalogą ir periodiškai jį papildyti. 

Jeigu kabineto prietaisus, mokomuosius filmus, vaizdines priemones naudoja keli mokytojai, 

registruoti išdavimą ir grąžinimą specialiame žurnale. 



Mokymo procese netinkamus naudoti prietaisus, medžiagas ir inventorių laiku pašalinti iš fizikos 

kabineto. 

Susisteminti fizikos kabineto inventorių bei medžiagas ir išdėstyti tokiu būdu, kad prie jų galima 

būtų greitai ir patogiai prieiti. 

Dėstytojui pavedus, parengti moksleiviams laboratorinių darbų aprašymus. 

Prieš darbo pradžią patikrinti, ar yra laboratorijoje gesintuvas, kenksmingų ir nuodingų medžiagų 

nukenksminimo priemonės, asmeninės higienos priemonės (muilas, rankšluosčiai, vata, vaistinėlė ir 

kt.). 

Prieš eilini užsiėmimą, sutinkamai su dėstytojo užduotimi ir mokymo programa, paruošti ir 

patikrinti būtinų medžiagų ir įrenginių būklę. Jeigu užsiėmimo metu bus demonstruojamas 

eksperimentas, sutinkamai su jo atlikimo metodika parinkti būtina inventorių bei medžiagas ir patogiai 

išdėstyti visą tai kabinete ant demonstravimo stalo. 

Reikia patikrinti eksperimento demonstravimą prieš užsiėmimo pradžią ir įsitikinti, ar užsiėmimo 

metu bus gautas būtinas rezultatas. 

Reikia patikrinti eksperimento įrenginio tvarkingumą ir saugą. 

Atliekant laboratorinius darbus arba praktikumą, išdėstyti būtinas medžiagas ir įrenginius 

moksleivių darbo vietose, aprūpinti moksleivius iš anksto parengtais darbų aprašymais. Būtiną 

inventorių ir medžiagas patogiai ir saugiai išdėstyti. 

Žinoti išduodamų užsiėmimams medžiagų bei inventoriaus kieki ir nomenklatūrą, o atliekant 

laboratorinius darbus ir praktikumą - žinoti, kiek ir ko išduota kiekvienai moksleivių darbo vietai. 

Pageidautina, kad iš anksto būtų parengti sąrašai ir specialiame žurnale registruojamas inventoriaus 

grąžinimas iš kiekvienos moksleivių darbo vietos baigus darbą. 

Prieš užsiėmimų pradžią, patikrinti kabineto bendrųjų įrenginių būklę ir įsitikinti, ar elektros 

prietaisų prijungimo prie srovės šaltinio laidai ir kabeliai nepažeisti, ar jų izoliacija nepraradusi 

izoliacinių savybių, ar tvarkingi šakučių lizdai, šakutės, prietaisų jungikliai, ar tvarkingi matavimo, 

šildymo prietaisai, vaizdo ir garso aparatai, ar patikimai pritvirtintos vaizdinės priemonės, ar veikia 

vandentiekio ir kanalizacijos tinklai (jeigu tokie yra). 

Likus 5 minutėms iki darbo pradžios išvėdinti patalpą. 

Darbo metu palaikyti kabinete (laboratorijoje) griežtą drausmę, neleisti moksleiviams išdykauti, 

stumdytis ar kitaip nerūpestingai elgtis. Kontroliuoti, kad moksleiviai naudotų pratyboms pažemintos 

įtampos srovės lizdus, arba žemos įtampos pastovios srovės baterijas. 

Nuolat stebėti moksleivių veiksmus ir matydamas, kad jie gali sukelti nepageidautinus padarinius 

(elektros traumas, mechanines traumas, moksleiviai gali susižeisti stiklo duženomis, nusideginti 

kaitintuvu ir kt.), imtis tokių veiksmų sustabdymo priemonių. 

Užsiėmimų ir laboratorinių darbų metu būti kabinte ir asistuoti dėstytojui. Dėstytojui pavedus, 

aiškinti moksleiviams numatytų darbų esmę, atlikimo būdus ir metodus, naudojamų prietaisų ir 

medžiagų savybes, jų pavojingumo ir kenksmingumo laipsnį, jų naudojimo saugos priemones ir kt. 

Jei pasitraukdamas iš kabineto dėstytojas paveda laborantui likti su moksleiviais, laborantas neturi 

palikti moksleivių vienų kabinete (laboratorijoje) nors ir labai trumpam. Pertraukų metu, jeigu kabinete 

parengti eksperimento demonstravimo įrenginiai, neleisti moksleivių į kabinetą ir drausti moksleiviams 

liesti parengtus eksperimentui įrenginius. 

Išsipylus laboratorijoje agresyviems skysčiam, darbą nutraukti, kartu su dėstytoju moksleivius 

išvesti iš patalpos, imtis skysčių ir jų pasklidimo vietų nukenksminimo priemonių. 

Jeigu iš sudužusio termometro ar kito prietaiso išsipylė gyvsidabris, būtina surinkti jo matomus lašus 

specialia gumine kriauše, o jeigu jos nėra - gyvsidabrio lašus galima surinkti į stiklinį indą, drėgnu, 

klijais pateptu popieriumi, o užterštą vietą demerkurizuoti parūgštintu kalio permanganato tirpalu, 20% 

chloro kalkių tirpalu arba 5-10% druskos rūgšties tirpalu. 

Pajutus patalpoje dujų kvapą, darbą nutraukti, kartu su dėstytoju moksleivius išvesti iš patalpos ir 

vėdinti patalpą natūraliu arba mechaniniu būdu, nustatyti dujų atsiradimo priežastį. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, darbą nutraukti, moksleivius išvesti iš patalpos, patalpą užrakinti, 

nukentėjusius nusiųsti i mokyklos medicinos punktą arba pačiam suteikti jiems pirmąją medicinos 

pagalbą, būtinu atveju iškviesti greitąją pagalbą. 



Apie visus neeilinius įvykius darbo metu pranešti mokyklos vadovybei. 

Baigus laboratorinius darbus, priimti iš moksleivių kiekvieną darbo vietą, kuri turi būti sutvarkyta 

(medžiagos sudėtos į atitinkamą tarą pagal instrukciją, įrenginiai ir schemos atjungtos, prietaisai 

išjungti, stalai nuvalyti, panaudoti nekenksmingi skysčiai išpilti į kanalizaciją. 

Patikrinti, ar darbo vietose neliko šiukšlių, ar baldai tvarkingai sustatyti, įsitinkinti, ar palikdami darbo 

vietas moksleiviai neišnešė kokių nors medžiagų ar inventoriaus. Tik po to moksleiviams leidžiama 

palikti kabinetą (laboratoriją). 

Baigus užsiėmimus, kurių metu buvo atliekamas tik eksperimento demonstravimas ant dėstytojo 

stalo, sutvarkyti eksperimento demonstravimo darbo vietą, išjungti prietaisus, o jeigu kitame 

užsiėmime šis eksperimentas nebus atliekamas - padėti inventorių ir medžiagas į jų saugojimo vietą. 

Jeigu laboratoriniai darbai baigti, surinkti inventorių, prietaisus, medžiagas ir padėti juos į jų 

saugojimo užrakinamą vietą. 

Išjungti šildymo ir kitus elektros prietaisus, sutvarkyti laboratorijos patalpas, išvėdinti, užrakinti 

jas, raktus perduoti fizikos kabineto vedėjui. 

Vykdyti mokyklos vadovybės teisėtus nurodymus, laikytis vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų. 

Tvarkyti laboratorinių bandymų dokumentus. 
 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

 tikslų ir kvalifikuotą savo pareigų vykdymą. 

Fizikos kabineto laborantui gali būti taikomos drausminės nuobaudos, materialinė arba 

baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 

nevykdė arba prastai vykdė savo pareigas; 

pažeidinėjo darbo drausmę; 

dėl savo veiklos ar neveikimo padare mokyklai materialinių nuostolių; 

pažeidė pedagogo etikos taisykles; 

neapsaugojo moksleivių nuo nelaimingų atsitikimų 
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 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 

 

 

 



 

Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  15 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Inžinierius-kompiuterininkas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  C 

3. Pareigybės paskirtis: centro kompiuterinės ir programinės  įrangos aptarnavimui, techninei 

priežiūrai, duomenų bazių ir internetinės svetainės priežiūrai. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauru kvalifikaciniu laipsniu(A lygis).  

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgyti iki 1995 

metų.  

(B lygis) 

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

 Kompiuterininkas turi mokėti, žinoti, išmanyti: 

 lokalius ir globalius kompiuterių tinklus; 

 žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas 

galimybes, skirtas naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti galimybes; 

 kompiuterio darbo ir priežiūros taisykles; 

terminologijos, nuorodų ir mato vienetų valstybinius standartus; 

 veikiančius sąlyginius sutrumpinimus; 

 programų įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles; 



 kompiuterio techninius duomenis, apkrovimo galimybes; 

 saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, dirbant kompiuteriu reikalavimus; 

vidaus tvarkos pagrindus; 

kompiuterių vartotojų poreikius ir problemas; 

operacinės sistemos Microsoft Windows pagrindus; 

darbą su Internet servisais Unix, MS-DOS ir Windows operacinėse sistemose: elektroninis 

paštas (PINE, EUDORA); failų persiuntimas (FTP); darbas tolimu kompiuteriu (TELNET); 

informacijos paieška (ARCHIE, VERONIKA); daugialypė (multimedia) informacija (WWW, 

MOSAIC 

 saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, dirbant kompiuteriu 

reikalavimus. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

duomenų rengiamuose dokumentuose teisingumą; 

patikėtos informacijos slaptumą; 

profesinės etikos laikymąsi; 

 patikėtas intelektualias ir materialines vertybes; 

teisingą, patikimą, ilgalaikį kompiuterinės technikos, programinės ir sisteminės įrangos 

naudojimą; 

 žalą, padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo. 
 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 
 

 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 
 

 
 

 

 



 

Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 16 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Budėtojas  yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  D 

3. Pareigybės paskirtis: prižiūri paskirtas patalpas (pastatą), tikrina įeinančių ir išeinančių asmenų leidi- 

mus, dokumentus, įjungia ir išjungia apsaugos ir gaisro signalizacijas, apšvietimą, atrakina ir užrakina 

duris, vartus ir užtikrina bendrąją tvarką. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 patalpų, už kurių priežiūrą yra atsakingas, išdėstymą; 

 apsaugos ir gaisro signalizacijų veikimo ir naudojimo tvarką; 

 pagrindinių ir atsarginių patalpų raktų laikymo vietą; 

 pamainų perdavimo ir priėmimo taisykles; 

patalpų patikrinimo prieš darbo pradžią, mokyklos darbuotojams baigus darbą (ar išjungta šviesa, 

elektros prietaisai, kompiuteriai, organizacinė technika, šildytuvai, uždaryti langai, nėra pasilikusių 

žmonių), nakties metu (ar nėra įsilaužimo žymių, įtarimą keliančių dalykų) ir poilsio dienomis tvarką; 

 vadovaujančių darbuotojų, policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos 

telefonus; 

 kaip elgtis įvykus gaisrui, įsilaužimui, nelaimingam atsitikimui (kam pranešti, kokių priemonių imtis 

ir t. t.); 

 priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles;  

 saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimus; 

 darbo sutarties ir apmokėjimo už darbą sąlygas;  



 mokyklos darbo tvarkos taisykles. 

 Budėtojas privalo: 

 kultūringai elgtis su mokyklos darbuotojais ir kitais atvykstančiais asmenimis; 

 pagal nustatytas taisykles perimti ir perduoti pamainas, pildyti budėjimo žurnalą, registruoti 

interesantus;  

 į mokyklos patalpas įleisti interesantus patikrinus jų asmens tapatybę įrodančius dokumentus; 

 išduoti raktus sporto salių nuomininkams; 

 išduoti raktus pedagogams vykdantiems vaikų ir suaugusių neformalųjį švietimą. Registruoti 

žurnale. 

 užtikrinti, kad visi išduoti raktai pasibaigus jo budėjimo laikui, būtų jiems skirtoje vietoje. 

 patikrinti  patalpas ir apie rastus gedimus (pvz., sugedusius durų užraktus, blogai užsidarančius 

langus ir t. t.) nedelsdamas pranešti ūkio dalies vadovui arba kitam vadovaujančiam asmeniui; 

 patikrinti, ar gerai veikia apsaugos ir gaisro signalizacijos, ryšio priemonės; 

greitai reaguoti į susiklosčiusią ekstremalią situaciją, pranešti vadovaujantiems darbuotojams, 

iškviesti atitinkamas tarnybas ir suteikti joms visokeriopą pagalbą (nurodyti patalpų paskirtį, kaip jos 

išdėstytos, kur yra atsarginiai išėjimai ir t. t.); 

 naudotis asmeninės apsaugos priemonėmis. 

Valytojos turi dirbti dorai ir sąžiningai, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio, administracijos 

ir ūkio dalies vadovo nurodymus, laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, 

tausoti darbdavio turtą. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

tinkamą paskirtų patalpų (pastato) priežiūrą; 

darbo drausmės pažeidimus (darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių 

medžiagų, neatvyksta į darbą be svarbių priežasčių ir t. t.); 

 jo darbą reglamentuojančių taisyklių, reikalavimų nevykdymą; 

 priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijos, šių nuostatų 

nesilaikymą; 

 mokyklos darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą. 

 savo pareigų netinkamą vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nesilaikymą, darbo 

drausmės pažeidimus budėtojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 



Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

 

 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 17 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Valytojas   yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  D 

3. Pareigybės paskirtis: valytojo pareigybė reikalinga užtikrinti tvarką ir švarą mokyklos  pastate bei 

kitose mokyklai priklausančiose patalpose.. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įmonės įstatais, 

vadovo įsakymais, potvarkiais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

Valytojas turi žinoti: 

valomų patalpų paskirtį ir jų valymo būdus; 

 pagrindinius patalpose vykstančius technologinius procesus; 

 darbui naudojamą inventorių (šluotos, šluostės, šepečiai, kopėčios, dulkių siurbliai ir pan); 

 chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimosi jomis taisykles; 

parazitų ir kenkėjų naikinimo priemones;  

gamybinės sanitarijos bei asmeninės higienos reikalavimus;  

 saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimus; 

 priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus;  

 mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles;  

 bendravimo, profesinės etikos ir kultūringo elgesio pagrindus. 

Valytojas turi mokėti: 



 laikydamasis saugos ir sveikatos reikalavimų paruošti darbo vietą (patikrinti inventorines 

paaukštinimo priemones, prietaisus, įrenginius); 

 naudotis elektriniais patalpų valymo prietaisais; 

 naudotis cheminėmis valymo priemonėmis; 

 naudotis asmeninės apsaugos priemonėmis (respiratoriumi, saugos diržu, pirštinėmis); 

valyti sienas, lubas, duris, langus, veidrodžius, stiklinius ir keraminius gaminius, paveikslus, 

baldus, kilimus, kiliminę dangą, kailius, odos gaminius, namų apyvokos daiktus; 

valyti įvairių tipų grindis; 

išjungti (jei reikia ir galima) valomus įrenginius iš elektros tinklo, po valymo vėl įjungti. 
 

 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 
 

 atliekamų darbų kokybę; 

 mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

 saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų laikymąsi; 

 mokyklos direktoriaus įsakymų, susijusių su jo darbu, vykdymą; 

prietaisų, įrankių tinkamą naudojimą ir priežiūrą 4.6. mokyklai padarytą materialinę žalą. 

 už šiuose nuostatuose nurodytų reikalavimų nevykdymą valytojas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
 

       Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 
 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 18 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Sargas  yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  D 

3. Pareigybės paskirtis: sargas saugo paskirtas pastato patalpas, bei teritoriją  

įjungia ir išjungia apsaugos ir gaisro signalizacijas, apšvietimą, atrakina ir užrakina duris, vartus ir 

užtikrina bendrąją tvarką.  

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

 priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 saugoti paskirtus pastatus, patalpas, materialines vertybes, mechanizmus; 

 tikrinti įeinančių į mokyklos teritoriją ir išeinančių iš jos asmenų dokumentus,  neleisti be leidimo 

pašalinių asmenų; 

 laiku tikrinti apsaugos priemonių, signalizacijos veikimą, šalinti trūkumus. Jei pats to padaryti 

negali, kreiptis į atitinkamas tarnybas ir pranešti apie tai mokyklos vadovui; 

 įjungti apsaugos priemones, signalizaciją, apšvietimą, patikrinti pastatų būklę, teritoriją, užrakinti 

vartus, duris po darbo ir atrakinti prieš darbo pradžią; 

 budėjimo metu, užtikrinti saugumą ir tvarką, pastato priežiūrą mokyklos viduje ir aplink pastatą. 

Pastebėjus pašalinius asmenis paskambinti į policiją telefonu 002, arba pagalbos telefonu 112 ir 

informuoti policijos specialistus; 

 kilus pavojui, gaisrui, imtis skubių priemonių jiems likviduoti, apie tai pranešti apsaugos arba 

priešgaisrinės saugos tarnybai; 



 vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, priešgaisrinės saugos ir apsaugos 

taisyklių reikalavimus; 

 perduoti pasirašytinai pamainininkui budėjimą. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

 materialinių vertybių, patalpų, mokyklos teritorijos saugumą; 

 materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį dėl jo kaltės (vagystės ir pan.); 

 darbo drausmės bei mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

 patikėtos informacijos išsaugojimą. 

 už savo pareigų netinkamą vykdymą sargas atsako mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 19 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Elektrikas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  C 

3. Pareigybės paskirtis: vykdyti mokyklos administracijos pastato ir teritorijoje esančių elektros 

įrenginių, jų instaliacijos priežiūrą ir užtikrinti tinkamą jų eksploataciją.  

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

 prižiūrėti nesudėtingų schemų galios ir apšvietimo elektros įrenginius; 

 vadovaujant už elektros ūkį atsakingam asmeniui, atjungus įtampą atlikti nesudėtingus darbus 

transformatorinėse pastotėse; 

įjungti, perjungti ir išjungti elektros įrenginius prižiūrimame darbo bare; 

nustatyti elektros ir apšvietimo tinklų, paleidimo ir reguliavimo aparatūros, elektros variklių 

gedimo priežastis ir jas pašalinti; 

atskirti, sujungti ir izoliuoti laidus iki 1000 V įtampos grandinėse; 

įrengti jungiklius, šakučių lizdus, šviestuvus, apšvietimo armatūrą; 

patikrinti skirstomojo tinklo, elektros variklių apvijų izoliacijos varža; 

įrengti ir reguliuoti signalizavimo prietaisus; 

taupiai naudoti medžiagas, energetinius išteklius; 

 reguliuoti elektros įrenginių apkrovą; 

įrengti ir prižiūrėti matavimo prietaisus, skaitiklius, iki 100 kW galios elektros 

variklius, skirstymo įrenginius, naudojamus iki 1000 V įtampos tinkle; 



prižiūrėti sudėtingą apšvietimo armatūrą; 

laiku ir tinkamai pildyti remonto darbų žurnalą; 

laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, technologinės drausmės, 

mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą; 

dėl jo kaltės mokyklai padarytą materialinę žalą; 

mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. 

 Jeigu nevykdomi šių nuostatų reikalavimai, elektrikas baudžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 

 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 20 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Stalius yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  D 

3. Pareigybės paskirtis: prižiūrėti ir tvarkyti mokyklos valdomą turtą, teritoriją ir infrastruktūrą ir 

užtikrinti tinkamą jų eksploataciją.  

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 
 Stalius turi žinoti: 

 pagrindines medienos rūšis, savybes ir trūkumus; 

 pjaustinių, medžio drožlių bei plaušo plokščių, drožtinės, klijuotosios faneros, klijų, apdailos 

medžiagų rūšis ir savybes; 

 braižybos pagrindus; 

 stalių dirbinių tipus ir jų konstrukciją;  

 naudojamų staklių veikimą ir konstrukciją; 

įrankių ir staklių priežiūros taisykles;  

 nesudėtingų stalių dirbinių gamybos technologiją;  

 dirbinių apdailos būdus;  

 stalių dirbinių montavimo statiniuose darbus;  

 dirbinių kokybės reikalavimus, standartus ir technines sąlygas;  

 dirbinių trūkumus, jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus;  

 medienos taupymo būdus; 



 saugios darbo vietos reikalavimus; 

 saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų, taisyklių reikalavimus, atliekant stalių 

darbus; 

 įmonės vidaus darbo tvarkos taisykles. 
 

 Stalius turi mokėti: 

 suprasti nesudėtingų stalių dirbinių brėžinius ir schemas, nubraižyti eskizus;  

 pažinti medienos rūšis, parinkti dirbiniui reikiamą medieną;  

 laikydamasis saugos ir sveikatos reikalavimų paruošti darbo vietą įrankius, stakles darbui; 

 saugiai naudotis rankiniais pjovimo įrankiais, skersinio ir išilginio pjovimo staklėmis; 

 saugiai naudotis rankiniais obliavimo įrankiais, lyginimo ir reismusinėmis staklėmis, jas 

reguliuoti;  

saugiai naudotis rankiniais frezavimo įrankiais, staklėmis; 

gaminti, išpjauti, derinti, surinkti įvairias medines dalis; 

 jungti detales, taikydamas įvairius sujungimo būdus; 

 atlikti pastatų vidaus ir išorės medinių įrenginių ir dalių – durų, langų, durų ir langų rėmų, 

apdailos ir dangos – derinimą surinkimą ir keitimą. 
 
 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

 netinkamą šių pareiginių nuostatų reikalavimų vykdymą; 

tikslingą darbo laiko naudojimą; 

 jam duotas medžiagas, įrankius ir stakles; 

 saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų laikymąsi; 

mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. 

savo pareigų netinkamą vykdymą stalius atsako mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 
 



Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 21 
 

I. PAREIGYBĖ 

1. Rūbininkas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  D 

3. Pareigybės paskirtis: rrūbininko pareigybė reikalinga užtikrinti mokyklos pastate tvarką darbo laiku, 

prižiūrėti rūbinę ir aptarnauti lankytojus.  

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

Atvykti į darbą nustatytu laiku, blaivus, darbe nevartoti alkoholinių gėrimų ar narkotikų. 

Klientus aptarnauti mandagiai, kultūringai ir greitai. 

Nepasitraukti iš savo darbo vietos nors ir labai trumpam, jeigu nėra jį pakeičiančio darbuotojo. 

Neleisti į rūbinės vidų (už barjero) pašalinių žmonių. 

Darbe vilkėti tvarkingus drabužius arba tarnybinę uniformą, jeigu tokia išduodama. 

Pasistengti, kad dėl jo kaltės nesusidarytų eilės. 

Nustatyta tvarka išduoti visiems klientams numeriukus arba žetonus. 

Neaptarauti girtų arba apsvaigusių nuo narkotikų klientų. 

Neaptarnauti utėlėtų ar turinčių kitokių parazitų klientų. 

Įspėti klientus apie įmonėje (įstaigoje) nustatytas materialinės atsakomybės taisykles. 

Nekabinti kelių klientų drabužių ant vieno kabliuko. 

Nepriimti naudojimui brangių galvos apdangalų, jeigu rūbinėje neįrengta galvos apdangalų 

saugojimo vieta.  

Nekibti prie klientų su savo paslaugų siūlymu (nurengimo, aprengimo) išskyrus tuos atvejus, jeigu 

klientas pats negali nusirengti ir apsirengti arba klientas pats paprašo rūbininko paslaugų. 

Neužsiminėti darbo vietoje kokia nors pašaline veikia.  

Nemiegoti rūbinės patalpoje, neimti apsiklojimui klientų drabužių. 



Nesimatuoti ir neužsivilkti klientų drabužių. 

Nelandžioti į klientų drabužių kišenes, nieko iš jų neimti ir nieko į jas nedėti. 

Nepriimti į rūbinę krepšių, portfelių ir kt., jeigu rūbinėje nėra tam skirtos vietos. 

Žiūrėti, kad visos rūbinės kabyklos būtų patikimai pritvirtintos. 

Išorinės apžiūros būdu tikrinti, ar per rūbinę nutiesti vamzdžiai (jeigu tokie yra) tvarkingi. 

Darbo vietoje nerūkyti, nenaudoti atviro tipo šildymo prietaisų. 

Neimti klientų drabužių nešvariomis rankomis. 

Sezoninių epidemijų metu laikytis higienos taisyklių reikalavimų (apsaugoti kvėpavimo 

takus marlės raiščiu ar kitokiu būdu). 

Įspėti klientus apie mokyklos vidaus tvarkos ypatybes. 

Atiduotus į rūbinę klientų drabužius kruopščiai saugoti, nesugadinti. 

Nepriimti iš klientų į rūbinės patalpas kokių nors gyvulių. 

Savo kompetencijos ribose, paaiškinti klientams mokyklos teritorijoje esančių objektų išdėstymą. 

Padidinto pavojaus atvejais (gripas, tuberkuliozė) dirbti su atitinkamomis asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis. 

Pasirūpinti, kad gerai matomoje vietoje būtų rūbinės darbo laiko iškaba. 

Nepalikti darbo vietos anksčiau nustatyto laiko ar neišdavus visų priimtų saugoti drabužių. 

Stebėti rūbinės pertvaros, durų būklę ir nedelsiant pranešti vadovybei apie pastebėtus gedimus. 

Pasirūpinti, kad rūbinės ir prieš ją esančios patalpos būtų gerai apšviestos. Pastebėjus perdegusias 

lemputes ar šviestuvus, nedelsiant pranešti apie tai vadovybei. 

Jeigu dėl inžinerinių komunikacijų avarijos užliejamos rūbinės patalpos, nedelsiant pranešti apie 

tai vadovybei ir imtis materialinės žalos sumažinimo priemonių. Tam rūbinėje turi būti apsauginė 

plėvelė drabužiams uždengti ir kt. 

Vykdyti darbdavio, jo įgaliotų asmenų teisėtus nurodymus. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

jo priimtų į rūbinę drabužių išsaugojimą ir tvarkingą būklę. 

netinkamą elgesį su klientais, darbo drausmės pažeidimus, netinkamą, aplaidų savo pareigų 

vykdymą rūbininkui gali būti taikomos vidaus tvarkos taisyklėse arba kolektyvinėje sutartyje 

numatytos drausminimo priemonės. 

Jeigu dėl rūbininko kaltės dingo kliento (klientų) drabužiai, kitos materialinės vertybės, jeigu 

priimti į rūbine drabužiai ar kiti daiktai dėl rūbininko kaltės buvo sugadinti, rūbininkui gali būti 

taikoma materialinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. 

 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 

 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

Pirmininkė Jelena Glušakova 



 

Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

     PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  Nr. 22 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Santechnikas yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  D 

3. Pareigybės paskirtis: vykdo visus įstaigoje esančius smulkius remonto ir veikiančių sistemų 

priežiūros darbus pagal savo kvalifikaciją. 

 4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

 Santechnikas turi žinoti: 

 pagrindinius sanitarinius mazgus bei detales; 

vamzdžių sujungimo būdus, jų tvirtinimą, tarpiklių rūšis;  

 vamzdžių, prietaisų ir armatūros ženklinimo būdus, naudojamus ženklus; 

 vamzdynų, armatūros, įvairių detalių matavimo būdus; 

vamzdžių lenkimo, pjovimo, gręžimo būdus; 

darbui reikalingų staklių, įrenginių naudojimo taisykles; 

deguonies, acetileno, propano-butano balionų transportavimo taisykles; 

 broko atsiradimo priežastis ir darbo kokybės reikalavimus; 

 saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimus; 

su santechniko darbu susijusių galiojančių taisyklių reikalavimus; 

 priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus; 

 įmonės vidaus darbo tvarkos taisykles. 
 



 Santechnikas turi mokėti: 

 laikydamasis saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimų paruošti darbo vietą; 

pagal šabloną gaminti tarpiklius flanšiniams sujungimams ir radiatoriams; 

 paruošti pagalbines medžiagas vamzdžiams sujungti; 

 daryti flanšinius sujungimus ir surinkti paprastus vamzdynų mazgus; 

 atjungti atskirus vamzdynų mazgus; 

 sumontuoti santechnikos įrenginių bei vamzdynų tvirtinimus; 

užsandarinti ketinių vamzdžių movinius sujungimus; 

rankiniu būdu sriegti sriegius, pagal šabloną gręžti flanšuose skyles, paruošti vamzdžių galus suvirinti; 

 rankiniu būdu pjaustyti plieninius ir plastmasinius vamzdžius; 

 pagal brėžinius komplektuoti stovų vamzdžius ir fasonines dalis; 

 paruošti presą sistemoms bandyti; 

 nuo vamzdynų atjungti ketinius katilus; 

 taisyti ventilius, keisti klozetų sandariklius; 

 suprasti darbo brėžinius, naudotis įrankiais, prietaisais ir įrenginiais. 
 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

 netinkamą šių pareiginių nuostatų reikalavimų vykdymą; 

 darbo drausmės pažeidimus, įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą; 

 saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų nesilaikymą;  

 blogą darbų kokybę; 

 mokyklai padarytą materialinę žalą sugadinus įrenginius, medžiagas, inventorines pagalbines 

priemones. 

 pažeidimus, dėl kurių galėjo įvykti ar įvyko nelaimingas atsitikimas, avarija, nukentėjo kiti 

darbuotojai, sutriko mokyklos darbas, santechnikui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė ar baudžiamoji atsakomybė. 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 

 

Aprobotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

ptotokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 



 

Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

  

 
 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  23 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Kiemsargis yra 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  D 

3. Pareigybės paskirtis: kiemsargio pareigybė reikalinga užtikrinti švarą ir tvarką įstaigos teritorijos, 

lauko žaidimo aikštelių ir augmenijos priežiūros reikalavimų vykdymui. 

 4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

gali dirbti žmogus, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimu ir (ar) įgyta profesine 

kvalifikacija.  

priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos vadovas, vadovaudamasis darbo santykius reguliuojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 

savarankiškai atlikti pavestą darbą: rinkti šiukšles, šluoti takus ir kitas viešąsias vietas, kasti 

sniegą, nukapoti nuo takų ledą ir pabarstyti smėlio, kad nebūtų slidu, tvarkyti paskirtą teritoriją, 

vadovaujančio asmens nurodymu atlikti kitus darbus; 

dirbant naudoti asmenines apsaugos priemones; 

saugiai ir pagal paskirtį naudoti darbo įrankius; 

laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus padalinio vadovo, kito vadovaujančio asmens nurodymus; 

laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, apsaugos nuo elektros, priešgaisrinės saugos 

taisyklių. 

Kiemsargis turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, tausoti mokyklos turtą. 
 

 

 

 



 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už : 
 

atliktų darbų kokybę; 

tinkamą darbo įrankių ir pagalbinių priemonių naudojimą ir priežiūrą 

dėl jo kaltės mokyklai padarytus materialinius nuostolius (prarastus įrankius, darbo drabužius, 

apsaugos priemones); 

darbo drausmės pažeidimus (darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių 

medžiagų, neatvyksta į darbą be svarbių priežasčių); 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, apsaugos nuo elektros, priešgaisrinės saugos taisyklių, 

šių nuostatų nesilaikymą; 

 mokyklos darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą. 

savo pareigų netinkamą vykdymą, jo darbą reglamentuojančių taisyklių nesilaikymą, darbo 

drausmės pažeidimus kiemsargis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 
 
 

 
 

Aprobotas bendrame mokyklos 
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Pirmininkė Jelena Glušakova 
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PATVIRTINTA 
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įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  24 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A  

3. Pareigybės paskirtis: Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybė reikalinga organizuoti 

priešmokyklinį ugdymą 5-6 (7) m. vaikams, lankantiems Įstaigą. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 
 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą 

iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba(ir) pradinių klasių 

mokytojo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo 

kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias programas. Prieš pradedant 

dirbti, privalo būti išklausęs sveikatos žinių minimumo kursus, gavęs sveikatos patikrinimo 

pažymėjimą. 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, lopšelio-darželio nuostatais, 

lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo Aprašu. 

 Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

 privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įmonės įstatais, vadovo 

įsakymais, potvarkiais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais. 

 

 

 



 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 organizuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomąją veiklą vadovaudamasis Bendrąja 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, priešmokyklinio ugdymo standartais ir kitais 

norminiais dokumentais, reglamentuojančiais priešmokyklinį ugdymą; 

  parengia iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 15 dienos metinį ugdomosios veiklos planą ir teikia 

jį tvirtinti Įstaigos direktoriui; 

  vadovaudamasis parengtu metiniu ugdomosios veiklos planu, planuoja kasdieninę ugdomąją 

veiklą, jai ruošiasi bei yra už ją atsakingas; 

  užtikrina vaikų saugumą Įstaigoje, teritorijoje ir už jos ribų: 

  vaikus už įstaigos ribų gali išsivesti tik su raštišku tėvų sutikimu ir Įstaigos direktoriaus 

įsakymu; 

  nepalieka vaikų be priežiūros (informuoja apie savo išėjimo iš grupės priežastį auklėtojo 

padėjėją); 

  tvarko grupės, lauko žaidimų aikštelės aplinką; 

  užtikrina ugdymo priemonių parinkimą (turi atitikti vaikų amžių, higienos reikalavimus bei 

saugumą); 

  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, komandų ir darbo grupių veikloje; 

  tvarko ir laiku pildo savo dokumentaciją: 

  grupės dienyną ir ugdomosios veiklos planus; 

  planuoja grupės ugdomąją veiklą; 

 rengia ataskaitą kiekvieno mėnesio paskutinę dieną vyriausiajam buhalteriui už vaikų 

lankomumą; 

  pristato sekretoriui dokumentus, pagal kuriuos direktoriaus įsakymu pritaikomos lengvatos dėl 

atlyginimo už vaikų išlaikymą Įstaigoje; 

 rengia nurodytas ataskaitas ir teikia direktoriui ir/ar pavaduotojui. 

  dirba pagal steigėjo patvirtintą ugdymo modelį; 

 sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo 

mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą; 

 daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių 

ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; 

  organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, 

priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus; 

 kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) 

aplinką; 

 supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko daromą 

vystymosi pažangą; 

  parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaikų ugdymo(si) poreikius; 

  teikia Įstaigos direktoriui tvirtinti veiklos programą mokslo metams; 

  inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose Įstaigoje ir/ar už 

Įstaigos ribų; 

 nuolat tobulina savo kvalifikaciją ir dalyvauja bendrose Įstaigos veiklose: posėdžiuose, 

pasitarimuose, sudarytų komandų veikloje ir kt. 

 metinėje ugdomosios veiklos programoje nusimato pažintinę veiklą; 

  užtikrina savo darbo kokybę; 

  informuoja Įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 



  priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, 

turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; 

  derina tarpusavyje vaikų priežiūrą, globą, ugdymą ir laikosi nurodytų rėžiminių momentų; 

  tiesiogiai atsako už savo darbo vietos patalpų ir jose esančio inventoriaus, žaislų, ugdymo 

priemonių saugojimą ir priežiūrą bei apskaitą; 

 ugdytinių atostogų metu dirba direktoriaus pavaduotojo ar direktoriaus nurodytus darbus, 

atitinkančius turimą kvalifikaciją; 

  dirba kitoje įstaigoje tomis pačiomis sąlygomis, kai nėra galimybės dirbti savo Įstaigoje 

(ugdytinių vasaros atostogų metu, Įstaigoje vykdant renovacijos darbus ar avarijos metu); 

  Laikosi Darbo tvarkos taisyklių ir profesinės etikos. 

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

 prižiūrimų vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugą; 

 patikėtą grupės nuosavybę (inventorių, vaizdines ugdymo priemones, žaislus ir kt.); 

 savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų; 

darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų darbe laikymąsi; 

 darbo atlikimą, nepažeidžiant higienos reikalavimų; 

 tinkamą darbo laiko naudojimą; 

 darbo drausmės pažeidimus. 

 Už savo pareigų netinkamą vykdymą Priešmokyklinio ugdymo pedagogas atsako Vilniaus 

,,Saulėtekio“ mokyklos-daugaifunkcio centro darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 
 

 

 

Aprobuotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 4 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 

 

 

 

 

 



 
 

Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  25 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Auklėtojo padėjėjo 2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  C 

3. Pareigybės paskirtis: Auklėtojo padėjėjo pareigybė reikalinga sanitarinei-higieninei grupės patalpų, 

priemonių ir inventoriaus priežiūrai, vaikų maitinimui, pagalbai auklėtojui organizuojant ugdomąją 

veiklą. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

  Auklėtojo padėjėju gali dirbti asmuo turintis  ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą, nustatyta 

tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinę, darbo vietoje, priešgaisrinę darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijas. 

  Gebėjimas dirbti su vaikais, padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti auklėtojo 

skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis. 

  Gebėjimas bendradarbiauti su auklėtoju kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, 

rūpintojais), nepažeisti pedagoginės etikos normų. 

 Gebėjimas laikytis ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normų ir taisyklių. 

 Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

  privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įmonės įstatais, 

vadovo įsakymais, potvarkiais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

 Auklėtojo, dirbančio pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, padėjėjas 

padeda grupės auklėtojai, organizuojant vaikų veiklą grupėje. 

 Auklėtojo padėjėjas privalo: 



 vykdyti vidaus darbo tvarkos taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

  atsakyti už jam paskirtų patalpų švarą ir tvarką; 

  tinkamai organizuoti vaikų maitinimą, prisilaikant gerosios higienos praktikos reikalavimų 

(rankų plovimas, tinkama apranga, švarūs indai, saugus maisto parsinešimas ir išdavimas, 

reikiamos maisto temperatūros palaikymas, maisto išdavimo grafiko laikymasis); 

  naudoti tik tas plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios naudojamos pagal paskirtį 

gamintojo nurodytomis sąlygomis, kurios įtrauktos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Priemones laikyti užrakintas, 

vaikams neprieinamoje vietoje; 

  sekti patalpų temperatūros režimą, apšvietimą, laikytis patalpų vėdinimo reikalavimų; 

 atsakyti už grupės inventorių, patikrinti ir peržiūrėti baldus, kad nekeltų pavojaus vaikų 

saugumui; 

  apžiūrėti lauko žaidimų aikštelę, smėlio dėžę, kad nebūtų stiklo šukių, aštrių daiktų; 

  pagal grafiką tikrintis sveikatą, laikytis asmeninės darbo higienos; 

  padėti vaikui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), įstaigoje ir už jos ribų 

ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu; 

 įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; 

  atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą; 

  padėti grupės vaikams judėti po įstaigą, palydėti į užsiėmimus, padėti pasiekti, grupę, kitas 

patalpas. 

 Auklėtojos padėjėjas, esant reikalui, gali atlikti kitus darbus, nurodytus direktoriaus, neviršijant 

darbo sutartyje numatyto darbo laiko. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

7, Auklėtojo padėjėjas atsako: 

 

  už vidaus darbo tvarkos taisyklių ir higienos normų reikalavimų vykdymą; 

  už kokybišką savo funkcijų vykdymą; 

  už konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas; 

  už jam paskirtų patalpų švarą ir tvarką. 

 Už pareigų nevykdymą, netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

Aprobuotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 4 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 



 
Pareigybės aprašymas, parengtas 

 vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Valstybės ir  

Savivaldybių įstaigų darbuotojų  

darbo apmokėjimo įstatymas 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 
(data, teisės akto nuoroda) 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus  2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. V-107 

 

Reiza Zinkevičienė 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo) 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.  26 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Auklėtojo  2  pagrindinė grupė 

2. Pareigybės lygis –  A  

3. Pareigybės paskirtis: Auklėtojo pareigybė reikalinga įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą 

bei organizuoti ankstyvąjį ir ikimokyklinį ugdymą vaikams, kurių amžius yra iki 5 (6) m., lankantiems 

Įstaigą. 

4. Pareigybės pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui 

 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 turėti įgytą auklėtojo profesinę kvalifikaciją; 

 turėti pirmosios medicininės pagalbos teikimo ir sanitarinių-higieninių žinių kursų išklausymo 
pažymėjimus; 

 Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

  privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, įmonės įstatais, 

vadovo įsakymais, potvarkiais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į vaikų specialiuosius poreikius: 

 planuoti grupės ugdomąją veiklą; 

 kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;  

 ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymosi procese. 



 organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi 

poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus ir uždavinius; 

 saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, 

salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

 derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 

 sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, ir informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) 

apie vaikų pasiekimus, ugdymosi poreikius ar iškilusias problemas; 

 bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti grupės ir įstaigos 

veikloje; 

 teikti informaciją, konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus 

ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;  

 bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais planuojant ugdomąją veiklą, 

sudarant pritaikytas ikimokyklinio ugdymo programas; 

 inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 

 dalyvauti Logopedinio lopšelio-darželio įsivertinimo veikloje; 

  informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, 

pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

 priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais suaugusiais 

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą. 

 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

Auklėtojas atsako: 

  už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, 

kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių ikimokyklinį ugdymą, Įstaigos direktoriaus 

įsakymų vykdymą; 

 už darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos instrukcijų ir 

pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

  už savo darbo kokybę ir už vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu (nepalikti 

vaikų be priežiūros, priimti vaiką į grupę ir atiduoti tik tėvams (globėjams) ar kitiems 

suaugusiems, turintiems tėvų leidimą; saugiai jungti elektros prietaisus ir nepalikti jų matomoje 

vietoje, laikytis su vaikais saugaus atstumo, jei yra karštų gėrimų ar patiekalų, karštus gėrimus 

gerti tik vaikų pietų miego metu ir kt.); 

 už grupės žaislų, inventoriaus saugumą, atitikimą sanitariniams-higienos reikalavimams ir 

naudojimą pagal paskirtį; 

 už tikslią vaikų lankomumo apskaitą ir tėvų pateiktų pažymų perdavimą administracijai dėl 

lengvatinio mokesčio už išlaikymą įstaigoje; 

  už vaikų priėmimą : 

  į grupę priimamas tik sveikas vaikas; 

  po ligos vaikas į grupę priimamas tik su gydytojo pažyma; 

 už vaikų ugdymo organizavimo kokybę ir ugdymo programų kokybišką įgyvendinimą; 

  už teikiamos informacijos (žodžiu ar raštu) teisingumą; 

  už darbo drausmės pažeidimus (be direktoriaus leidimo darbo grafiko keitimas, išvykimas ir 

kiti pažeidimai, numatyti LR Darbo kodekse). 

  už kokybišką pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, užduočių atlikimą laiku, 

asmeniškai rengiamų dokumentų atitikimą reikalavimams.   

 Privalo būti mandagus, tvarkingas, kantrus ir taktiškas su kolegomis, vaikais bei jų tėvais ir 

kitais interesantais. 

 už pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka drausminė, administracinė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė, 



priklausomai nuo pažeidimų aplinkybių ir pasekmių. 

 

Aprobuotas bendrame mokyklos 

 metodiniame susirinkime 

2017 m. balandžio mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 4 

 

 

SUDERINTAS 

 Su mokyklos taryba 

2017 m. balandžio  mėn. 12 d. 

protokolo Nr. 01-04 

 

Pirmininkė Jelena Glušakova 

 

 

 
 

Susipažinau: 

      (Parašas): 

(Vardas ir pavardė): 

(Data): 

 
 


