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ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS  

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. SKYRIUS 

VALYTOJAS 

 

 

1. Šiaulių logopedinės mokyklos (toliau vadinama Mokykla) valytojo pareigybės aprašymas 

reglamentuoja darbuotojo, dirbančio Mokykloje, veiklą. 

2. Pareigybės lygis – D, pareigybės grupė – darbininkai. 

3. Valytojo pareigybė reikalinga sanitarinei-higieninei mokyklos patalpų, priemonių ir 

inventoriaus priežiūrai užtikrinti. 

4. Valytojas yra pavaldus Mokyklos pavaduotojui ūkiui. 

5. Valytoją priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius. 

 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALYTOJUI 

 

 

6. Valytojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, be specialaus išsilavinimo; 

6.2. dirbti pagal nustatytą darbo grafiką, laikytis Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, saugos 

darbe instrukcijų, priešgaisrinės saugos taisyklių, sanitarinių – higieninių reikalavimų ir pareigybės 

aprašymo; 

6.3. nustatyta tvarka privalo būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs pirmosios pagalbos kursus, 

privalomuosius higienos įgūdžių mokymus; 

6.4. pradėdamas dirbti privalo pateikti sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo 

pažymėjimus bei kitus dokumentus. 

 

III. SKYRIUS 

VALYTOJO FUNKCIJOS 

 

 

7. Valytojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. kiekvieną darbo dieną plauna paskirtų patalpų grindis, koridorius, laiptines, rūbinę, valo 

ir plauna sanmazgus, nuvalo drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus. Kartą per savaitę valo 

kilimus - dulkiu siurbliu, o kasdien - drėgnu skuduru;  

7.2. kiekvieną darbo dieną drėgnu skuduru nušluosto dulkes nuo darbo stalų, spintų, suolų, 

lentynų ir kitų baldų, durų blokų ir palangių; 

7.3. nuolat palaiko švarą ir tvarką visose patalpose; patalpas ir jose esančius įrenginius 

(grindis, duris, baldus, sanitarinius įrenginius) valo drėgnu būdu ir/ar dezinfekuoja kiekvieną dieną ir 

pagal poreikį; patalpas valo ir vėdina, kai patalpose nėra vaikų; 



7.4. keturis kartus per metus nuvalo langų stiklus ir nuplauna jų rėmus; 

7.5.  kasdien į numatytas vietas išneša išrūšiuotas šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoja 

unitazus ir kriaukles bei kitus sanmazgus; 

7.6. baigus darbą patikrina patalpas, ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti langai; 

7.7. vykdo bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus, sanitarijos ir higienos klausimais; 

7.8. visą darbo laiką būna mokyklos patalpose, išeinant informuoja direktoriaus pavaduotoją 

ūkiui;  

7.9. valymo, dezinfekcijos priemones naudoja vadovaujantis gamintojų instrukcijomis, 

gamintojų ar tiekėjų saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais, laiko vaikams 

neprieinamoje vietoje; 

7.10. ženklina valymo inventorių; baigus darbą, palieka švarų ir tvarkingai sudėtą valymo 

inventorių; 

7.11. ekonomiškai naudoja valymo priemones, saugo patalpų inventorių, apie defektus 

informuoja darbuotojus, atsakingus už ūkio priežiūrą; 

7.12. laikosi sanitarinių-higieninių reikalavimų ir asmens higienos. 

 

 

IV. SKYRIUS 

VALYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

 

8. Valytojas atsako: 

8.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų norminių dokumentų, 

reglamentuojančių sanitarinę-higieninę patalpų, inventoriaus, priemonių priežiūrą, Mokyklos 

direktoriaus įsakymų vykdymą;  

8.2. už įrengimų ir priemonių panaudojimą pagal paskirtį, jų saugią eksploataciją 

8.3. už tinkamą asmens higienos reikalavimų vykdymą; 

8.4. už priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę; 

8.5. už vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos 

instrukcijų ir valytojo pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą. 

 

___________________ 

 

 

Susipažinau 

  

________________________ 

             (parašas) 

________________________ 

                 (vardas, pavardė) 

________________________ 

(data) 

 


