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JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA 

 

 

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I. PAREIGYBĖ 

 

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

skalbėjas yra priskiriamas darbininkų grupei.  

2. Pareigybės lygis: skalbėjas priskiriamas D lygio pareigybei.  

3. Pareigybės paskirtis: vykdyti gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriaus patalynės ir kitų skalbinių skalbimo ir taisymo darbus. 

4. Pavaldumas: skalbėjas direktoriaus pavaduotojui ugdymui/ūkio reikalams.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

  5. Skalbėjo pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.  

6. Skalbėjas turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. pagrindinius Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus, reglamentuojančius jo veiklą; 

6.2. darbui reikalingų prietaisų ir įrankių naudojimosi ir priežiūros taisykles; 

6.3. skalbimo darbų, patalynės ir kitų skalbinių taisymo darbų organizavimą; 

6.4. racionalų ir saugų darbo režimą; 

6.5. skalbimo priemonių naudojimosi taisykles; 

6.6. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų naudojimo būdą; 

6.7. pirmosios medicinos pagalbos suteikim, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe; 

6.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos bei 

higienos reikalavimus. 

7. Skalbėjas 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. Skalbėjas atlieka šias funkcijas:  

8.1. palaiko pavyzdingą švarą ir tvarką savo darbo vietoje;  

8.2. priima patalynę ir kitus skalbinius iš grupių; 

8.3. rūšiuoja patalynę ir kitus skalbinius pagal spalvą, audinio faktūrą ir nešvarumo laipsnį; 

8.4. ekonomiškai naudoja skalbimo priemones, laikydamasis nurodytų skalbimo priemonių 

naudojimo instrukcijų;  
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8.5. prižiūri ir tinkamai eksploatuoja skalbimo ir kitus naudojamus įrenginius. Sugedus 

įrenginiui, informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams; 

8.6. apžiūri, jei reikia – prieš skalbimą sutaiso, išskalbia, išdžiovina ir pristato patalynę ir 

kitus skalbinius į grupes; 

8.7. prižiūri ir tvarko patalynę ir kitus skalbinius, netinkamus naudoti atrenka nurašymui; 

8.8. įtaręs ar pastebėję ugdytinių patyčias (žodines, fizines, socialines) ar smurtą, 

nedelsiant reaguoja ir sustabdo veiksmus bei informuoja pedagoginį darbuotoją, esant būtinybei, 

praneša gimnazijos direktoriui/pavaduotojui ugdymui.  

8.9. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurų skalbėjas pats negali pašalinti.  

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

              9. Skalbėjas atsako už: 

 9.1. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;   

              9.2. patalynės ir kitų skalbinių švarą ir kokybišką išvaizdą; 

 9.3. tvarkingą skalbimo ir kitų įrenginių eksploataciją; 

 9.4. patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 

 9.5. teisingą darbo laiko naudojimą; 

 9.6. darbo drausmės pažeidimus; 

 9.7. žalą, padarytą Įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

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

patyčias; 

 9.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimų vykdymą. 

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

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 11. Skalbėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

 

___________________________ 

 

 

              


