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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“
KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ (toliau – Lopšelis-darželis) kiemsargis yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį. Biudžetinės įstaigos kiemsargio pareigybė priskiriama darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos įgūdžių kursus, žinoti
elektros, gaisrinės saugos, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;
3.2. mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais, paisyti įrankių gamintojų
pateiktų eksploatacinių reikalavimų;
3.3. gebėti atlikti smulkius inventoriaus, įrenginių remonto darbus;
3.4. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą ir saugiai naudoti(s)darbo įrankiais.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. kiekvieną rytą kruopščiai apžiūri teritoriją, kad neliktų vaikams pavojingų daiktų;
4.2. valo, renka šiukšles ir prižiūri įstaigos teritoriją;
4.3. pjauna žolę, ravi, prižiūri ir laisto gėlynus, grėbia lapus;
4.4. valo šaligatvius ir asfaltuotą plotą, žiemą nukasa sniegą, nulaužo nuo stogų kabančius
varveklius, barsto smėlį;
4.5. tvarko šiukšlių dėžes ir plotą aplink jas;
4.6. stebi, kad nebūtų palikti atviri santechniniai šuliniai;
4.7. laikosi lopšelio-darželio vidaus, darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe,
priešgaisrinės saugos instrukcijų;
4.8. saugo darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, naudoja darbdavio perduotas darbo
priemones, turtą pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai;
4.9. vykdo vaikų žaidimų aikštelių einamąją apžiūrą/kontrolę;
4.10. vykdo kitas teisėtas vienkartinio pobūdžio funkcijas ar užduotis, paskirtas lopšeliodarželio direktoriaus.
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IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi šias teises:
5.1. turėti saugias darbo ir asmens higienos sąlygas;
5.2. gauti specialias priemones švarai palaikyti;
5.3. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
valstybės nustatytas lengvatas;
5.4. burtis į savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar
susivienijimus;
5.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje;
5.6. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą jeigu tai prieštarauja įstatymui, atsisakymo
motyvus pateikti raštiškai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
6. Kiemsargis yra pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui.
7. Kiemsargis teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
7.1. savo darbo kokybę;
7.2. funkcijų, išvardintų šiame pareiginiame aprašyme, atlikimą;
7.3. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei
civilinį kodeksus;
7.4. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos įstaigoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir
patyčias pagal Lopšelio-darželio nustatytą tvarką.
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