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SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros‘‘ gimnazijos skalbėjo pareigybė yra priskiriama darbininkų 

grupei.  

2. Pareigybės lygis: skalbėjas priskiriamas D lygio  pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: patalynės, rankšluosčių ir darbo rūbų skalbimas ir lyginimas. 

4. Pavaldumas: valytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Skalbėjo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Skalbėjas turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. skalbimo darbų organizavimą; 

6.2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus; 

6.3. skalbimo priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;  

6.4. skalbimo inventoriaus valymo būdus; 

6.5. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;  

6.6. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones; 

6.7. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

6.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 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, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis 

ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Skalbėjas atlieka šias funkcijas: 

8.1. neleidžia kauptis skalbimo patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.; 

8.2. dezinfekuoja skalbimo inventorių; 

8.3. skalbinius skalbia 2 kartus per savaitę; 



8.4. rūšiuoja skalbinius pagal spalvą, audinio faktūrą ir nešvarumo laipsnį; 
8.5. skalbimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medžiagas ir skysčius, kuriais aprūpino direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir tik pagal jų paskirtį; 

8.6. laikosi asmens higienos reikalavimų, prižiūri darbo vietą; 

8.7. moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, kurias paskyrė 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui; 

8.8. su gimnazijos darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kultūringai; 

8.9. visą darbo laiką skiria darbui ir laikosi šių taisyklių: 

         8.9.1. dirba apsivilkus tvarkingais darbo drabužiais; 

         8.9.2. naudojasi reikiamomis darbui asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

         8.9.3. neleidžia į skalbimo patalpą pašalinių asmenų; 

         8.9.4. laikosi gimnazijoje nustatyto priešgaisrinio režimo, nerūko, o dėl kokių nors priežasčių 

kilus gaisrui, iškviečia ugniagesius, praneša gimnazijos administracijai ir gesina gaisro židinį 

turimomis priemonėmis; 

        8.9.5. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia pirmąją pagalbą sau ir kitiems nukentėjusiems, 

apie įvykį praneša gimnazijos administracijai; 

        8.9.6. įvykus inžinerinių tinklų avarijai, pabando išjungti avarines komunikacijas, praneša apie 

įvykį gimnazijos administracijai arba statinių priežiūros darbininkui ir gavęs jų nurodymą iškviečia 

atitinkamas avarines tarnybas; 

         8.9.7. baigęs darbą, uždaro langus, išjungia elektros prietaisus, užrakina duris; 

         8.9.8. negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo praneša apie tai 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui arba gimnazijos direktoriui; 

         8.9.9. nepaveda savo pareigų kitam asmeniui be direktoriaus pavaduotojo ūkiui sutikimo; 

         8.9.10. apie pastebėtus gimnazijos baldų defektus, santechnikos įrangos pažeidimus, elektros 

instaliacijos gedimus praneša direktoriaus pavaduotojui ūkiui, statinių priežiūros darbininkui, 

elektrikui arba gimnazijos direktoriui. 

 

 

                                                                     IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Skalbėjas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

9.1. nedelsdamas nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;  

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas ir 

mokinio elgesio taisykles; 

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar įvykusias 

patyčias; 

9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteik ti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: 

policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10.Skalbėjas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:  

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir 

kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje erdvėje  

ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt 

 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


V SKYRIUS 

 
ATSAKOMYBĖ 

 

11. Skalbėjas atsako už: 

11.1. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą; 

11.2. švaros ir tvarkos palaikymą;  

11.3. tvarkingą įrenginių eksploataciją; 

11.4. už patalpų užrakinimą; 

11.5. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;  

11.6. patikėtos informacijos išsaugojimą; 

11.7. teisingą darbo laiko naudojimą.  

11.8. darbo drausmės pažeidimus; 

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

11.10. taupų skalbimo priemonių naudojimą; 

11.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų 

vykdymą. 

12. Skalbėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Skalbėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

___________________ 

 

Parengė gimnazijos direktorė Irena Veličkienė 

 

Susipažinau ir sutinku 

_______________________________________________________________________________ 

(Skalbėjo vardas, pavardė, parašas) 

Data 

______________________________ 

  


