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VILNIAU ŠILO MOKYKLOS 
VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.  Vilniaus  Šilo  mokyklos  (toliau  -  Mokykla)  valytojo  (toliau  –  valytojas)  pareigybė  yra

priskiriama darbininkų grupei.

2. Pareigybė lygis – D.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkama Mokyklos patalpų švarą ir tvarką bei inventoriaus

priežiūrą.

4.  Valytojas  tiesiogiai  pavaldus  Mokyklos  direktoriui  ir  direktoriaus  pavaduotojui  ūkio

reikalams, vykdo teisėtus jų reikalavimus.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALYTOJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Valytojo  pareigybei  nekeliami  specialūs  išsilavinimo  ar  profesinės  kvalifikacijos

reikalavimai.

6. Valytojas turi žinoti ir išmanyti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros,

higienos reikalavimus.

7.  Turi  žinoti  ir  išmanyti  plovimo  ir  dezinfekcijos  priemonių  paskirtį,  koncentraciją  ir

vartojimo būdus.

8. Valytojas privalo vadovautis Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, kitais

Mokyklos vidaus dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir kt.), šiuo valytojo

pareigybės aprašymu.

III. SKYRIUS

VALYTOJO FUNKCIJOS

9. Valytojas vykdo šias funkcijas:



2

9.1. reguliariai pagal higienos reikalavimus palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą Mokykloje bei

kruopščiai valo priskirtas patalpas ir jose esantį inventorių;

9.2. priskirtas patalpas kasdien valo drėgnu būdu. Esant poreikiui, šalina dėmes nuo kiliminės

dangos, minkšto inventoriaus su specialiais valikliais;

9.3. valo patalpas, klases, kabinetus, WC patalpas skirtingais valymo įrankiais (skudurėliais,

šepečiais);

9.4. valo dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmų ir kitų paviršių;

9.5. valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempučių ir kitų elektros įrenginių tik išjungus

juos iš elektros tinklo;

9.6. padeda sutvarkyti Mokyklos patalpas po įvairių renginių;

9.7. valo kabinetų, klasių, bendrųjų patalpų langus, užtikrina, kad jie visada būtų švarūs;

9.8.  užpildo muilines skystu muilu,  į  WC popieriaus laikiklius užkabina tualetinį  popierių,

padeda popierinius rankšluosčius;

9.9. pastebėjęs baldų, sienų, santechninius ar kitus įrengimų gedimus, nedelsdamas informuoja

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams;

9.10. išneša atliekas ir šiukšles iš Mokyklos patalpų į nustatytą jų surinkimo vietą;

9.11.baigęs darbą, užrakina kabinetų, klasių duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar

nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;

9.12. pagal reikalavimus eksploatuoja ir naudoja valytojui priskirtą inventorių ir plovimo bei

dezinfekcijos medžiagas;

9.13. laisto gėles, kitus Mokykloje esančius augalus;

9.14. palaiko švarą ir tvarką valymo reikmenų laikymo patalpoje;

9.15. dirba dėvėdamas darbo drabužius, avalynę, pirštines, kitas jam išduotas asmens apsaugos

priemones;

9.16. įvykus nelaimingam atsitikimui arba Mokyklos ugdytiniui ar darbuotojui staiga susirgus,

nedelsdamas iškviečia Mokyklos bendrosios praktikos slaugytoją arba, jeigu reikia, greitąją medicinos

pagalbą,  apie įvykį nedelsdamas informuoja Mokyklos direktorių ir (arba) direktoriaus pavaduotoją

ūkio reikalams;

9.17. nustatyta tvarka profilaktiškai tikrinasi sveikatą;

9.18.  laikosi  bendrosios  ir  Mokyklai  keliamų  etikos  normų  bei  Mokyklos  vidaus  tvarką

nustatančių dokumentų reikalavimų;
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9.19. vykdo kitus  Mokyklos direktoriaus ir  (arba) direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams

pavedimus, susijusius su valytojo pareigomis, neviršydamas darbo sutartyje nustatyto darbo laiko.

10. Valytojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Parengė:

UAB „Darbo psichologija“, 301532361

Su Valytojo pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:
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