DARZELIO _ MOI(YKLOS *VILIJA"

SKALBEJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
1.
1.1. Skalbejas privalo
1.1.

l.

BENDROJI DALIS

:

iSmanyti darZelio-mokyklos struktlr4ir darbo organizavim4;

1.1.2. reikalavimus, susijusius

1.1.3.

higienos reikalavimus

su vaiko sveikatos apsauga;

;

1.1.4. skalbyklos patalptl prieZilros bei valymo tvarkq
1.1.5. skalbyklos irengimt; inventoriaus paskirt[, jq prieZifros bei naudojimo
taisykles;

1.1.6. Znoti

saugos darbe , prie5gaisrines saugos , elektrosaugos reikalavimus

ir jq laikytis;
1.1.7
1.

.

moketi suteikti pirmqiq pagalbq , atsitikus nelaimingam atsitikimui.

1.8. tausoti darZelio-mokyklos "Vilija"

nuosavybE;

1.1.9. savo darbe vadovautis LR teises aktais, darZelio-mokyklos 'Vilija"
nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis ir Siais pareiginiais nuostatais.

1.2.

Skalbeju priimamas dirbti asmuo, i5klausgs sveikatos Ziniq minimumo kursus

,

gavqs sveikatos Ziniq atestavimo paZymejim4 ir sugebantis naudotis reikalingais
darbui [renginiais bei inventoriumi.

1.3.

Skalbejqpffeigoms skiria

r

atleidlia

i5

j6

sudaro ra5ytinq darbo sutarti darieho-

mokyklos "Vilija" direktorius.

1.4. Darbuotojas pavaldus darZelio-mokyklos direktoriaus pavaduotojui flkio
reikalams.

1.5. Kai

darbuotojo nera darbo vietoje (liga, komandiruote,atostogos ar pan.) jo

pareigas laikinai eina kitas direktoriaus [sakymu paskirtas darbuotojas.

Tarnybinis atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos respublikos vyriausybes ir

1.6.

Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministerijos lsakymais.

2.

PAREIGOS IR FUNKCIJOS

2.1. Dirbti tik darbo grafike nurodl4

darbo dien4 ir neleisti uZ save dirbti pa5aliniams

asmenims;

Z.Z. Dirbti apsivilkus tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkandius darbo drabuZius;
2.3. Nepatiketi savo pareigq rykdymo kitam asmeniui ir neatlikti darbq , nesusijusiq
su darbo uZduoties

vykdymu; neleisti skalbykloje bfrti paSaliniams asmenims.

2.4.

ir kitais
jq
elektros prietaisais tik labai gerai Linant jrtr veikimo principus ir [sitikinus
technines bflkles stoviu bei saugumu.

2.5.

[sitikinti, ar [rengimai tvarkingi, ar
nepaZeisti kabeliai, mygtukai, laidrl izoliacija, padeti guminiai kilimeliai. Radus

Naudotis elektrinemis skalbimo ma5inomis, skalbiniq lyginimo presu

Prie5 pradedant dirbti elektriniais prietaisiais,

paZeidimq prietaisiais nesinaudoti.

2.6.

Skalbti vaikq patalynq, rank5luosdius, darbuotojq aprang4 (chalatus , prijuostes ir

t.t.)

staltieses, uZuolaidas ir kita darZelio-mokyklos inventoriq

tik

kokybi5kai ir

Svariai.

2.7. Dalyvauti darZelio-mokyklos teritorijos tvarkymo talkose, prireikus talkinti ir
grupes darbuose.

,

patikrinti

, ar :uZdaryti skalbyklos langai, i5jungti elektros

2.9. Negalint ateiti

I darba

del pateisinamos prieZasties, apie tai informuoti

2.8. Baigus darb4
[rengimai.

direktoriaus pavaduotoj4

2.g.

Dirbti tik

[kio reikalams-

su tvarkingais instrumentais , inventoriumi

ir laikytis visq darbo saugos

reikalavimq.

ZJA.

DraudZiama remontuoti elektros prietaisus, dregnu skuduru ar Slapiom rankom

valyti [rengimus, skydelius, elektros paskirstymo deZutes, prie5 tai nei5jungus
elektros srovds.

2.11. Nustatytu laiku tikrintis sveikat4.
2.12. Laikyti paslaptyje tarnybinq istaigos paslaptl

2.13. Vykdyti kitus

, susijusius

su tiesioginemis skalbejo pareigomis

,

darielio-

mokyklos direktoriaus ar jo pavaduotdo [kio reikalams nurodymus.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

TEISES

B0ti darZelio-mokyklos tarybos

ir

komisijtl nariu.

Gauti informacijq i5 vadovq ir param4 iS kitq institucijq;

Reikalauti i5 direktoriaus pavaduotojo fikio reikalams saugiq darbo selygq,

reikalauti, kad

jis

nustatyta tvarka aprlpintq asmeninemis apsaugos

priemonemis.

3.4.

SuZinoti apie darbo aplinkoje esandius sveikatai kenksmingus

ir

pavojingus

veiksnius.

3.5. Nustatyta tvarka reikalauti, kad b[tq atlyginta Lala , padaryta sveikatai del
nesaugirl darbo selygq.

3.6.
3.7.

Keltikvalifikacij4kursuose, seminaruose.

Apie pastebetus trukumus

ir

paZeidimus nedelsiant informuoti darLelio-

mokyklos direktoriq ar jo pavaduotoj4 flkio reikalams

.

4. SKALBEJO ATSAKOMYBE,

4.1.

Skalbejas

atsako uZ

:

4.1.1. jam patiket4mink5t4 inventori6 skalbimo priemones ir fengimus;
4.1.2. tinkam4darbo laiko naudojim4 ir darbo drausmes paZeidimus;

4.1.3. prie5gaisrines

4.2.

saugos ir elektrosaugos reikalavimq laikymqsi.

DrausminE nuobaud4 skalbejui skiria darZelio-mokyklos

'Yilija" direktorius.

