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ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „COLIUKĖ“
PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROJI DALIS
1. Pagalbinio darbininko, dirbančio lopšelyje – darželyje „Coliukė“ (toliau – lopšelis –
darželis), pareigybės aprašymas reglamentuoja pagalbinio darbininko, dirbančio virtuvėje ir/ar grupėje,
kieme veiklą (toliau pagalbinis darbininkas).
2. Pagalbinis darbininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais, lopšelio – darželio „Coliukė“ nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei savo
pareigybės aprašymu.
3. Lopšelio-darželio pagalbinis darbininkas yra ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį. Jį į darbą priima ir atleidžia įstaigos vadovas.
4. Pagalbiniu darbininku ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje gali dirbti asmenys ne jaunesnis
kaip 18 metų amžiaus, nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą.
5. Pagalbinis darbininkas yra pavaldus įstaigos ūkio vedėjui, darbo metu vykdo visus jos
nurodymus bei reikalavimus.
6. Pagalbinis darbininkas turi žinoti:
6.1. priešgaisrinės saugos taisykles;
6.2. mechanizuotų instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;
6.3. darbo tvarkos taisykles;
6.4. saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.
II. PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS
7. Pagalbinis darbininkas virtuvėje:
7.1. užtikrina įrengimų ir inventoriaus švarą ir tinkamą jų eksploatavimą; nuskuta, nuplauna
daržoves; kiekvieną darbo dieną plauna maisto bloko, maisto sandėlių grindis, kriaukles; kiekvieną darbo
dieną drėgnu skuduru nušluosto dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų, palangių ir
sienų; nuvalo langų stiklus ir jų rėmus, lempas (dažnumas pagal sanitarijos programą).
8. Pagalbinis darbininkas dirbdamas grupėje:
8.1. plauna indus, valo stalus, kloja lovytes, tvarko vaikų rūbų spinteles, grupės patalpose
valo grindis, valo dezinfekuoja sanitarinius mazgus, langų stiklus, vėdina patalpas, išneša šiukšles, jas
rūšiuoja, palaiko švarą ir tvarką grupėje;
8.2. lydi vaikus į išvykas, padeda pasiruošti renginiams;
8.3. einant vaikams į lauką, padeda jiems apsirengti, grįžus padeda nusirengti.
9. Pagalbinis darbininkas dirbdamas kieme:
9.1. šluoja, grėbia lapus, kasa sniegą, smėliu barsto takelius, prižiūri želdinius ir gėlynus:
juos ravi, purena, laisto, šiukšles, buitines atliekes rankiniu būtu krauna tik į tam tikslui skirtus
konteinerius;
10. Neužsiima pašaliniais darbais.
11. Nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą.
12. Dirba tik su tvarkingu inventoriumi.
13. Be šiuose nuostatuose išvardytų pareigų, darbuotojas vykdo ir kitus įstaigos vadovo
nurodymus.

III. PAGALBINIO DARBININKO TEISĖS
14. Pagalbinis darbininkas turi teisę:
15. reikalauti saugių ir normalių darbo sąlygų;
16. atostogauti pagal sudarytą grafiką;
17. raštu arba žodžiu kreiptis į įstaigos vadovą arba kitus administracijos darbuotojus
įvairiais asmeninio pobūdžio klausimais.;
18. susipažinti su darbo laiko apslaitos žiniaraščio pildymu;
19. būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų nariu, ne darbo metu dalyvauti
politinėje veikloje.
IV. PAGALBINIO DARBININKO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
20. Pagalbinis darbininkas atsako:
20.1. už administracijos įsakymų vykdymą;
20.2. už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos, sanitarijos ir higienos taisyklių
reikalavimų vykdymą;
20.3. už šio pareigybės aprašo ir darbų saugos instrukcijų reikalavimų vykdymą;
20.4. už šio pareigybės aprašo reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko
arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko įstaigos veikla,
įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras arba užsidegimas, darbuotojams, kurie savo veiksmu arba
neveiksmu pažeidė minėtus dokumentus, arba, žinodami, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, bet
dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė,
administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
21. Pagalbinis darbininkas yra atskaitingas įstaigos ūkio vedėjui.

