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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Laborantas yra                                                                II grupėje 
    (pareigybės pavadinimas)    (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. Laboranto pareigoms priimamas asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, kuriam netaikomi 

išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

3.1. Žinoti vidaus darbo tvarkos taisykles, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, 

vykdyti juos. 

3.2. Privalo žinoti Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (toliau – Progimnazija) vidaus darbo 

tvarką, pranešimų apie gaisrą, nelaimingą atsitikimą, įvykdytą nusikaltimą ir kt. tvarką bei policijos, 

priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo telefonus. 

3.3. 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. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas, vykdo šias funkcijas: 

4.1. Prižiūri laboratorinius, techninius, elektros prietaisus, naudojamus ugdomajai veiklai, laiku 

informuoja mokytojus dėl įrenginių, mokymo priemonių netinkamos būklės eksperimentams atlikti, 

imasi priemonių gedimams pašalinti, užtikrina tinkamą jų naudojimą, švarą ir tvarką. 

4.2. Biologijos, gamtos ir žmogaus, fizikos ir chemijos mokytojams nurodžius, atlieka laboratorinių 

priemonių inventorizaciją. 

4.3. Padeda mokytojams organizuoti laboratorinius ir praktinius biologijos, gamtos ir žmogaus, 

fizikos ir chemijos darbus: 

4.3.1. pagal mokytojo planą, nurodytą literatūrą ir mokytojui vadovaujant, paruošia laboratoriniams 

darbams reikalingas priemones, vykdo šių dalykų mokytojų nurodymus ir užtikrina mokinių darbų 

saugumą; 

4.3.2. po pamokos surenka naudotas priemones, medžiagas, indus, išplauna ir sudeda į tam skirtas 

vietas. 



4.4. Griežtai laikosi cheminių medžiagų laikymo, žymėjimo ir naudojimo taisyklių, dirbant su 

cheminėmis medžiagomis. 

4.5. Nesant tiesioginio darbo mokinių atostogų metu, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams 

nurodžius, dirba kitus pagal kompetenciją ūkinės veiklos darbus.  

4.6. Dirba sąžiningai ir nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui. 

4.7. Dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose. 

4.8. Kasmet pasitikrina sveikatą. 

4.9. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Progimnazijoje puoselėjimą, reagavimą į 

smurtą ir patyčias pagal Progimnazijos nustatytą tvarką. 

4.10 Vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus. 

4.11. Atlieka kitus Progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavestus 

darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

______________________________________________________________________________ 

Su laboranto pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku juo vadovautis darbe: 

 

 

 

 

 

 

 

 


