DARZELIO-MOKYKLOS,,VILTJA.'
PAGALBINIO DARBININKO
PAREIGYBES NUOSTATAI

I.
1.

BENDROJI DALIS

DarZelio-mokyklos ,,Vilija" pagalbinis darbininkas (toliau

-

pagalbinis darbininkas) yra

pareigybe reikalinga darZelio-mokyklos ,,Vilija" (toliau Mokykla) nuostatuose ir Siame
pareigybes apra5yme numatytai veiklai vykdyti.

2.
3.
4.

Pagalbiniu darbininku gali dirbti asmenys, sulaukE 18 metq amZiaus.
Pagalbin[ darbinink4priima ir i5 darbo atleidLia darZelio-mokyklos ,,Vilija" direktorius.
Pagalbinis darbininkas tiesiogiai pavaldus direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui

[kio

reikalams.

5.

Pagalbinis darbininkas turi

b[ti

susipaZinqs su Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos

ir sveikatos darbe [statymo nuostatomis, darZelio-mokyklos ,,Vilija" vidaus darbo
tvarkos taisyklemis, prie5gaisrines ir darbo saugos instrukcijomis, elektrosaugos
reikalavimais ir jq laikytis, taip pat bfti pareigingas, darb5tus, gebeti bendrauti su
Zmonemis.

6.

Pagalbinis darbininkas turi Zinoti darZelio-mokyklos,,Vilija" pastato struktur4 kabinetq
iSdestym4;

II.
7.

PAGALBINIO DARBININKO PARBIGOS

Pagalbinis darbininkas privalo vykdyti Sias pareigas:

7.1 padeti virtuveje bei valgykloje;

f
7.2bargus darb4 apLiireti, ar pastato koridoriuose ir kabinetuose nera palikta iiungta
elektra ar elektros prietaisai ir imtis priemoniq, kad jie butq i5jungti. Esant reikalui,

informuoti vadovq palaikyti tvarkq ir Svarq savo darbo vietoje, sandeliuose;
7.3 vykdy.ti direktoriaus pavaduotojo

[kio reikalams, direktoriaus pavedimus (nueiti,

nuvaZiuoti I parduotuvg nupirkti prekiq ir kt.) uZ administracinio pastato ribq ir

teritorijos;
7.4 [vykus nelaimingam atsitikimui, avarinei situacijai ar kitais atvejais apie tai praneSti

vadovui;
7.5 betarpi5kai vykdyti direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo Dkio reikalams, valgyklos

ir virtuves darbuotojq bei administracijos isakymus bei nurodymus pagal savo
kompetencij4.

8.

PagalbiniamdarbininkuidraudZiama:
8.1 darbo patalpose darbo metu

b[ti neblaiviam, i5gerineti ir rlkyti;

8.2 savavali5kai pasi5alinti i5 darbo;
8.3 [ savo darbo patalp4 [sileisti pa5alinius asmenis;

III.
9.

PAGALBINIO DARBININKO TEISES

Pagalbinis darbininkas turi teisq:

9.1 reikalauti sudaryti saugias darbo sqlygas;

9.2 reikalauti aprflpinti

darbui reikalingomis priemondmis;

9.3 neatlikti darbg kurie priestarauja darbq ir prie5gaisrines

saugos taisyklems, prie5 tai

prane5ant vadovui;

9.4 teikti pasifilymus del darbo

IV.
10.

s41ygq pagerinimo.

PAGALBINIODARBININKOATSAKOMYBE

Pagalbinis darbininkas atsako uZ:
10.1. darielio-mokyklos,,Vilija" direktoriaus [sakymr5 direktoriaus pavaduotojo

[kio

reikalams bei administracij os nurodymq vykdym6
10.2. priesgaisrines saugos reikalavimq ir vidaus darbo tvarkos taisykliq vykdym6
10.3. Siq pareiginiq nuostatq

ir darbq saugos instrukcijq reikalavimq vykdym6

10.4. uL atliekamq darbq kokybE.
1

1.

UZ Siq pareiginiq nuostatq reikalavimq ir norminirl teisEs aktq paZeidimus, del kuriq

iryko

arba galejo

ivykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga,

sutriko istaigos arba tarnybos veikla (darbas), ivyko arba galejo [vykti avarija, ivyko

gaisras arba uzsidegimas, darbuotojams,
kurie savo veiksmu arba neveikimu paZeide
minetus dokumentus arba Zinodami, kad paZeid
zia darbqsaugos

reikalavimus, bet dirbo
tokiomis sqlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos
[statymq nustatyta drausmine,
materialine, administracine ir baudZiamoji atsakomybe.

