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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
  

I. SKYRIUS 
SKALBĖJO PAREIGYBĖ 

 
1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” skalbėjo pareigybė priskiriama kvalifikuotiems 

darbuotojams, kuriems būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė 
kvalifikaciją. 

2. Skalbėjo pareigybės lygis-C. 
3. Pareigybės paskirtis: skalbti, lyginti patalynę, rankšluosčius, chalatus ir minkštus žaislus. 
4. Skalbėjas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui, tiesiogiai atskaitingas direktoriaus 

pavaduotojui ūkiui. 
 

II. SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1.  skalbėjas privalo pasitikrinti sveikatą; 
5.2.  vykdyti direktoriaus  nurodymus; 
5.3.  laikytis darbo režimo ir privalo dirbti už 1 etatą 8 valandas dienoje; 
5.4.  pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1 dalies 

nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas. 
 

III. SKYRIUS 
DARBUOTOJO VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO 

ARTIMOJE APLINKOJE 
 

6. Darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 
6.1.  nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 
6.2.  apie įtariamas ar įvykusias patyčias nedelsiant informuoja patyrusio patyčias, smurtą 

vaiko pedagogus, lopšelio-darželio administraciją. Nesant galimybei pranešti pedagogams 
(ugdantiems konkretų vaiką) ar lopšelio-darželio vadovams, darbuotojas  tiesiogiai praneša 
savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; 

6.3.  esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti 
institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 
 

IV. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
7.1.  laikosi darbo drausmės; 
7.2.  atlieka tik paskirtą darbą, neleisti dirbti pašaliniams asmenims; 



7.3.  negalima dirbti neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotikų, toksinių medžiagų; 
7.4.  nesinaudoti netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais; 
7.5.  nekišti į vieną rozetę kelis didelio galingumo prietaisus; 
7.6.  lyginant skalbinius vengti veiksmų sudarančių sąlygas kilti gaisrui; 
7.7.  laikytis asmeninės higienos reikalavimų; 
7.8.  nejungti elektros prietaisų šlapiomis rankomis; 
7.9.  pilti į skalbimo mašiną skalbimo priemones naudojant gumines pirštines; 
7.10.  dirbti su darbo drabužiais, pirštinėmis; 
7.11.  laikytis darbų saugos reikalavimų; 
7.12.  palaikyti švarą ir tvarką patalpose; 
7.13.  skalbyklos patalpose neleisti lankytis pašaliniams asmenims; 
8. Skalbėjas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, 

nesilakantis Darbo kodekse nustatytų pareigų ar kitų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų 
vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminę ar kitokią nuobaudą 
skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 
 

Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti. 
 

 
____________________________________________________________ 
                       Parašas, vardas ir pavardė, data 
 


