PATVIRTINTA
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos
direktoriaus 2018 m. lapkričio 6 d.
įsakymu Nr. VI-318
JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
2018 m. lapkričio 6 d. Nr. 68
Jurbarkas
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas yra
(pareigybės pavadinimas)

II grupėje.
(nurodoma pareigybės grupė)

2. Pareigybės lygis – D.
(nurodoma, kuriam lygiui (A2, B, C, D) priskiriama pareigybė)

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigoms priimamas asmuo ne jaunesnis kaip 18
metų, kuriam netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
3.2. Žinoti vidaus darbo tvarkos taisykles, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus,
vykdyti juos.
3.3. Žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus, priežiūros reikalavimus ir
naudojimo taisykles.
3.4. Privalo žinoti Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (toliau – Progimnazija) ar Girdžių skyriaus
(toliau – Skyrius) vidaus darbo tvarką, prižiūrimam plotui keliamus reikalavimus, pastatų technines
savybes, priežiūros ypatumus, pranešimų apie gaisrą, nelaimingą atsitikimą, įvykdytą nusikaltimą ir
kt. tvarką bei policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo telefonus.
3.5. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės bei
kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir
žinoma dirbant Progimnazijoje ar Skyriuje.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Remontuoja vidaus ir lauko inventorių, atlieka nesudėtingus statybos remonto darbus lauke ir
viduje.
4.2. Taiso inventorių, reikalingą kitų Progimnazijos ar Skyriaus darbuotojų darbui, gamina
nesudėtingus baldus, remontuoja ugdytinių ir mokinių baldus.
4.3. Padeda darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatinėja baldus, paruošia patalpas valymo darbams.
4.4. Padeda paruošti Progimnazijos ar Skyriaus patalpas naujiems mokslo metams, atlieka patalpų
einamojo remonto darbus.
4.5. Atlieka patalpų apšvietimo priežiūros darbus.
4.6. Prižiūri vidaus santechninį ūkį, kanalizaciją, vandentiekio čiaupus, santechninius mazgus.
4.7. Prižiūri stogo, lietaus kanalizacijos ūkį.

4.8. Atliekant darbus, kreipia dėmesį į tai, kad laiku būtų pašalinti ugdytinių ir mokinių gyvybei bei
saugai pavojų keliantys gedimai.
4.9. Naudoja tik tvarkingus prietaisus, įrankius, įrengimus bei laiko juos tik tam skirtoje,
ugdytiniams ir mokiniams nepasiekiamoje vietoje.
4.10. Įstiklina langus, taiso ar keičia durų spynas.
4.11. Darbuotojas, dirbantis Skyriuje, iškrauna atvežtas medžio granules į katilinę.
4.12. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Progimnazijoje ar Skyriuje puoselėjimą,
reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Progimnazijos nustatytą tvarką.
4.13. Kasmet pasitikrina sveikatą.
4.14. Atlieka kitus Progimnazijos direktoriaus ar pavaduotojo ūkio reikalams pavestus darbus, kurie
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
______________________________________________________________________________
Su pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku juo
vadovautis darbe:

