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VILKAVIŠKIO ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VALYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Valytojo pareigybė yra priskiriama III grupei.   

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Valytojo paskirtis – atlikti progimnazijos patalpų valymo darbus, užtikrinti švarą patalpose.  

4. Valytojas pavaldus ir atskaitingas ūkvedžiui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALYTOJUI 

 

5. Valytojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. žinoti Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatus, Darbo tvarkos taisykles, būti 

susipažinusiam su Valytojo pareigybės aprašymu 

5.2. privalo išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, 

higienos, sanitarijos reikalavimus; 

5.3. žinoti ir laikytis valymo priemonių ir įrankių naudojimo taisykles, kėlimo darbų 

leidžiamas normas. 

 

 

III SKYRIUS 

VALYTOJO FUNKCIJOS  

 

6. Valytojas vykdo tokias funkcijas: 

6.1. atlieka nustatyta tvarka progimnazijos patalpų valymo ir švarinimo darbus priskirtose 

patalpose; 

6.2. atsakingai ir saugiai naudoja priskirtas chemines valymo priemones, nepalieka jų be 

priežiūros, užtikrina, kad jos būtų neprieinamos mokiniams; 

6.3. valo priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu, laikantis nustatyto jų tvarkymo eiliškumo, 

patalpas, kabinetus ir tualetus valo skirtingais skudurais, šepečiais bei kibirais. Tvarko ir valo tualetus, 

naudodamas dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovęs gumines pirštines; 

6.4. tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir juos keičia. Praustuvus, 

unitazus valo specialiomis priemonėmis; 

6.5. pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant 

informuoja progimnazijos ūkvedį; 

6.6. nuolat renka šiukšles į tam skirtus maišus bei išmeta į specialius konteinerius;  



6.7. susidarius sudėtingai situacijai (dėl pablogėjusios sveikatos, techninių priemonių gedimo, 

dėl stichinių gamtos reiškinių ar kt.), dėl kurios gali įvykti avarija ar nelaimingas atsitikimas praneša 

ūkvedžiui; 

6.8. kilus gaisrui, informuoja mokyklos ūkvedį, pradeda gesinti gaisrą turimomis gesinimo 

priemonėmis. Kilus pavojui sveikatai ar gyvybei privalo išeiti iš pavojingos zonos; 

6.9. baigęs darbą surenka darbo įrankius, priemones, asmenines apsaugines priemones ir 

padeda juos į jų saugojimo vietas; 

6.10. reguliariai, pagal nustatytą grafiką, laikydamasis darbų saugos reikalavimų, valo 

priskirtų valymui plotuose esančiu baldus, progimnazijos vidaus sienas, palanges, langus; 

6.11. sumažėjus tiesioginio darbo krūviui ir apimčiai, atlieka kitus, nesudėtingus darbus, 

nurodytus ūkvedžio. 

7. Valytojas turi teisę: 

7.1. gauti informaciją, įrankius, priemones reikalingus priskirtai veiklai vykdyti; 

7.2. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje; 

7.3. būti skatinamas teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.5. atsisakyti atlikti sudėtingus darbus, nesulygtus šiame pareigybės aprašyme; 

8. Valytojas gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose 

teisės aktuose. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Valytojas atsako: 

9.1. už progimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, šio aprašymo reikalavimų laikymąsi; 

9.2. už priskirtų patalpų kasdienį valymą drėgnu būdu, laikantis nustatyto patalpų tvarkymo 

eiliškumo; 

9.3. už tinkamą progimnazijos ūkvedžio pavedimų vykdymą; 

9.4. už priskirto inventoriaus, cheminių priemonių saugojimą, teisingą jų ir darbo įrankių 

eksploatavimą ir naudojimą; 

9.5. progimnazijos materialinių vertybių saugojimą; 

9.6. progimnazijos vidaus, išorės patalpų, vartų ir vartelių užrakinimą, mokyklos pastato 

pridavimą saugojimo (saugos) tarnybai (jei valytojui priskirta ši funkcija); 

9.7. už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą atsako 

Lietuvos Respublikos, progimnazijos teisės aktų, nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

 

_____________________________________ 
                   (vardas ir pavardė, parašas, data) 


