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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 

1. Ši pareigybė priskiriama darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – valyti ir prižiūrėti mokyklos patalpų bendruosius plotus ir 

individualaus naudojimo plotus.  

4. Valytojas priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo mokyklos direktoriaus įsakymu 

pagal galiojantį LR darbo kodeksą ir kitus įstatymus bei teisės aktus. 

5.  Valytojas savo darbe vadovaujasi Mokyklos direktoriaus įsakymais, mokyklos 

nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos aprašu, kitais mokyklos vidaus dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Valytojas pavaldus ir atskaitingas mokyklos direktoriui, jį pavaduojančiam direktoriaus 

pavaduotojui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Šio lygio pareigybės darbuotojui išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos  

reikalavimai netaikomi. 

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

8.1. laikytis sanitarinių – higieninių reikalavimų patalpų valymui, žinoti valomų patalpų 

plotus, naudojamų valymo priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles, kurios yra ant 

valymo priemonių; 

8.2. gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

9.1.  valo nustatytų plotų (klasių, koridorių, laiptinių, salių, kt.) grindis, grindjuostes, 

langus, sienas, duris, veidrodžius, dulkes nuo visų prieinamų paviršių, šviestuvų, stalinių elektros 

lempų, kitų elektros įrenginių, tik išjungus juos iš elektros tinklo; 

9.2. atliekant darbus laikosi darbų saugos, higienos reikalavimų; 

9.3. valymo darbus atlieka specialiomis priemonėmis, dėvi apsaugines pirštines; 

9.4. griežtai laikosi valymo priemonių ir įrenginių naudojimo instrukcijų, eksploatavimo 

taisyklių ir įsitikinus, kad jie techniškai tvarkingi; 

9.5. kabinetuose, tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir kasdien juos 

keičia;  

9.6.  renka šiukšles į specialius maišus, rūšiuoja, išmeta į specialius konteinerius, paruošia 

konteinerius išvežimui; 

9.7. nebarsto tualetuose ant grindų dezinfekuojančių chemikalų; 

9.8.  prieš valant langus įsitikina, ar jie patikimai uždaryti, neįskilę; 

9.9.  saugo ir prižiūri mokyklos turtą, pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų  

įrengimų gedimus, nedelsiant informuoja vadovybę ir ūkvedį; 

9.10. moksleivių atostogų metu vykdo generalinį valymą (vėdina mokyklą, valo langus, 

žaliuzes, laiptus, turėklus, suolus, sienas, kt.); 



 

 

9.11. renginių metu papildomai valo ir prižiūri tvarką tualetuose, bendrojo naudojimo 

patalpose; 

9.12. vadovui teikia pasiūlymus dėl valytojo darbo kokybės ir sąlygų gerinimo, visą 

reikalingą informaciją, susijusią su valytojo darbu; 

9.13. puikiai žino mokyklos pastato vidinį išplanavimą, laikosi saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimų; 

9.14. esant reikalui atlieka kitus, jo kvalifikaciją atitinkančius darbus, mokyklos 

direktoriaus ar ūkvedžio pavedimu; 

9.15. kartą per metus privaloma tvarka pasitikrina sveikatą ir pristato asmens medicininę 

knygelę; 

9.16. mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka derina pavadavimo ir atostogų grafikus; 

9.17. atsitikus nelaimingam įvykiui, pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo psichotropinių 

medžiagų, t. p. smurto, patyčių atvejį, nedelsiant informuoja mokyklos vadovybę, imasi atitinkamų 

priemonių, esant būtinybei suteikia pirmą pagalbą; 

9.18. padeda užtikrinti smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymą mokykloje, 

teikia pagalbą mokiniui pastebėjus jo atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus 

pobūdžio išnaudojimą, nedelsiant informuoja mokyklos vadovybę; 

9.19. padeda užtikrinti, kad mokyklos aplinkoje nebūtų rūkoma, vartojami alkoholiniai 

gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos; 

9.20. teikia pagalbą kolegoms; 

9.21. laikosi etikos normų ir vidaus tvarkos taisyklių; 

9.22. vykdo kitas mokyklos nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas 

funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

 

10. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

 10.1. už funkcijų ir pareigų, išvardintų šiame aprašyme, atlikimą; 

10.2.už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, direktoriaus nurodymų 

įgyvendinimą.; 

10.3. atsakomybės sritys apibrėžtos mokyklos direktoriaus patvirtintame vidaus tvarkos 

taisyklių apraše.  

 

 

______________________________ 
   

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku:  

 

________________ 
          (parašas) 

 

 

_________________________________________________ 

  (vardas, pavardė) 

 

 

________________________ 

                (data) 

 

  

 

 


