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JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA 

 

 

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I. PAREIGYBĖ 

 

   1. Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos (toliau – gimnazija) budėtojas 

yra priskiriamas darbininkų grupei.  

2. Pareigybės lygis: budėtojas priskiriamas D lygio pareigybei.  

3. Pareigybės paskirtis: palaikyti pavyzdingą tvarką pirmojo aukšto hole ir prie mokinių 

individualių spintelių, stebėti vaizdo kamerų perduodamus vaizdus bei suteikti pirminę informaciją 

atvykusiems asmenims į gimnaziją. 

4. Pavaldumas: budėtojas pavaldus gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

   5. Budėtojo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.  

6. Budėtojas turi žinoti, išmanyti: 

6.1. gimnazijos struktūrą;  

6.2. bendravimo, etikos ir kultūros pagrindus;  

6.3. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe; 

6.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos bei 

higienos reikalavimus; 

7. Budėtojas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;  

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą;  

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis; 

7.4. darbo sutartimi;  

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

               8. Budėtojas atlieka šias funkcijas: 

8.1. atrakina gimnazijos pagrindines duris, likus vienai valandai iki pamokų pradžios; 

8.2. registruoja atvykusius interesantus ar svečius žurnale (esant reikalui, juos palydi), 

kontroliuoja pašalinių asmenų pateikimą į gimnaziją. Pašaliniams asmenims atsisakius vykdyti 

nurodymą apleisti patalpas, nedelsiant informuoja budintį mokytoją ar gimnazijos direktorių; 

8.3. sistemingai vykdo vaizdo stebėjimą kameromis; 

8.4. esant reikalui (neveikiant elektroniniam skambučiui, keičiant pamokų ir pertraukų 

laiką ir kt.) skelbia pamokų pradžią ir pabaigą tiksliai pagal nurodytą pamokų laiko grafiką;  
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8.5. prižiūri tvarką  gimnazijos pirmojo aukšto hole ir prie gimnazijos pagrindinių durų 

(pastato viduje); 

8.6. saugo mokinių pamirštus rūbus/asmeninius daiktus, atsiradus savininkui – atiduoda;  

8.7. saugo, išduoda pedagoginiams darbuotojams ir priima iš jų gimnazijos kabinetų ar kitų 

patalpų raktus ir vykdo jų išdavimo registraciją; 

8.8. neleidžia mokiniams bėgioti, triukšmauti, šiukšlinti ir pan.;  

8.9. korektiškai bendrauja su mokiniais, gimnazijos darbuotojais ir interesantais ar 

svečiais;  

8.10. įtaręs ar pastebėjęs mokinių patyčias (žodines, fizines, socialines) ar smurtą, 

nedelsiant reaguoja ir sustabdo veiksmus bei informuoja budintį mokytoją/klasės vadovą ar 

pagalbos mokiniui specialistą (socialinį pedagogą), esant būtinybei, praneša gimnazijos direktoriui/ 

pavaduotojui ugdymui;  

8.11. mokinių atostogų metu ar nesant tiesioginio darbo, gimnazijos direktoriaus ar 

direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams nurodymu atlieka darbą, nesusijusį su pagrindiniu darbu, t. 

y. talkina gimnazijos tvarkymo darbuose ir pan., neviršijant nustatymo darbo laiko.  

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

              9. Budėtojas atsako už: 

              9.1. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;  

 9.2. švaros ir tvarkos palaikymą darbo vietoje; 

 9.3. tvarkingą kompiuterio eksploataciją bei jo priežiūrą;  

 9.4. patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 

 9.5. emociškai saugios aplinkos gimnazijoje puoselėjimą, operatyvų reagavimą į smurtą ir 

patyčias; 

 9.6. teisingą darbo laiko naudojimą; 

 9.7. darbo drausmės pažeidimus; 

 9.8. žalą, padarytą gimnazijai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

9.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos bei 

higienos normų reikalavimų vykdymą. 

              10. Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą budėtojas atsako gimnazijos Darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

   11. Budėtojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

 

 

___________________________ 

 


