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ŠIAULIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

 

PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

                               

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

                     1.Šiaulių lopšelio-darželio pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 

reglamentuoja pagalbinio darbininko, dirbančio pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Pagalbinio darbininko pareigybė yra priskiriamas darbininkų grupei. 

3. Pareigybės lygis: darbininkas priskiriamas D lygio pareigybei. 

4. Pareigybės paskirtis: atlikti virtuvės patalpų, inventoriaus priežiūrai bei 

pirminiam maisto produktų apdorojimui. 

5. Pagalbinio darbininkas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės norminiais aktais, 

reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir 

sveikatą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymais, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Pagalbinį darbininką priima į darbą ir atleidžia, skiria darbo užmokestį 

lopšelio-darželio direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

                      7. Lopšelio-darželio pagalbinis darbininkas yra ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tvarkingas, pareigingas, sąžiningas; 

                      8. Lopšelio–darželio pagalbinio darbininko pareigybė reikalinga virtuvės 

patalpų ir inventoriaus priežiūrai bei pirminiam maisto produktų paruošimui.  

                      9. Geba savarankiškai organizuoti savo veiklą, reglamentuotą pagalbinio 

darbininko pareigybės funkcijose. 

 

II. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

                      10. Tvarko ir plauna virtuvės patalpas ir inventorių. 

                      11. Paruošia maisto produktus patiekalų gamybai, valo daržoves; 

                      12. Talkina atliekant smulkius virtuvės remonto ir kitus darbus; 

                      13. Prižiūri ir atlieka inventoriaus ženklinimą. 

                      14. Plauna patalpas ir inventorių pagal įstaigoje galiojančią RVASVT 

programą. 

                      15. Vieną kartą per savaitę atlieka generalinį patalpų ir inventoriaus valymą. 

                      16. Vykdo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus 

ir darbo tvarkos taisykles. 

                      17. Darbo metu rūpinasi savo saugumu ir sveikata, laikosi darbo etikos 

taisyklių 

                      18. Vykdo trumpalaikius direktoriaus, jo įgalioto asmens vyr. virėjo, virėjo 

pavedimus bei užduotis. 

 

 

 

 

 



III. SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR 

ATSKAITOMYBĖ 

 

                       19. Lopšelio–darželio pagalbinis darbininkas pavaldus direktoriui ir 

atskaitingas vyr. virėjui. 

                       20. Pagalbinis darbininkas atsako: 

                       20.1. už virtuvės įvairaus inventoriaus ir patalpų sanitarinę–higieninę būklę; 

                       20.2. už tinkamą maisto produktų pirminį paruošimą; 

                       20.3. už darbo rūbų tinkamą naudojimą ir priežiūrą. 

                       20.4. už virtuvės inventoriaus tausojimą ir eksploataciją, vadovaujantis 

įrengimų naudojimo instrukcijomis; 

                       20.5. už tinkamą ir tikslų  pagalbinio darbininko pareigybės aprašyme 

išvardintų funkcijų vykdymą; 

                       20.6. už darbo drausmės pažeidimus ir padarytą materialinę žalą, Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Drausminę nuobaudą skiria direktorius. 

                       20.7. už saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų,  darbo tvarkos 

taisyklių laikymąsi. 

____________________ 
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Susipažinau ir sutinku vykdyti 

 

 

 

 

 

 

 


