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GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis) skalbėjo (toliau – 

skalbėjas) pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Skalbėjas yra pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

4. Darbuotojui, einančiam skalbėjo pareigas, nekeliami specialūs kvalifikaciniai 

reikalavimai. 

5. Skalbėjas privalo: 

5.1. būti išklausęs nustatytą higieninių įgūdžių kursą; 

5.2. išmanyti skalbimo technologijas, užtikrinti darbų kokybę; 

5.3. išmanyti priemonių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, naudojamų skalbimo, valymo 

priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles; 

5.4. būti susipažinęs su naudojamų skalbimo mašinų, skalbinių džiovinimo mašinų, lyginimo 

preso, lygintuvų ir kitų darbo priemonių instrukcijomis ir griežtai jų laikytis; 

5.5. žinoti ir vadovautis, šiomis darbų saugos instrukcijomis: įvadine lopšelio-darželio 

saugos darbe, priešgaisrinės saugos, neelektrotechninio personalo darbuotojo saugos ir sveikatos, 

darbininko, atliekančio lyginimo, automatinės skalbimo mašinos ir lyginimo preso darbus saugos ir 

sveikatos; 

5.6. būti susipažinęs su materialinės atsakomybės reikalavimais, skalbinių priežiūros-valymo 

tvarka, valomų patalpų tipais, paskirtimi 

6. Skalbėjas privalo vadovautis: 

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

6.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

6.4. darbo sutartimi; 

6.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

6.6. kitais lopšelio-darželio dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Skalbėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. skalbia, lygina lopšelio-darželio vaikų patalynę, rankšluosčius, pašluostes, užuolaidas, 

servetėles, darbo, koncertinius rūbus, minkštus žaislus ir kitą minkštą inventorių; 
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7.2. prižiūri skalbyklos patalpas: plauna grindis, sienas, langus; 

7.3. atsako už tinkamą inventoriaus bei įrenginių naudojimą, priežiūrą ir saugojimą, laikantis 

technologinių reikalavimų bei vadovaujantis higienos normomis; 

7.4. atlieka smulkų kosmetinį skalbyklos, džiovyklos, lyginimo patalpų remontą; 

7.5. taupiai naudoja skalbimo priemones, vandenį, elektros energiją; 

7.6. informuoja skalbinių prižiūrėtoją apie susidėvėjusius, suplyšusius skalbinius; 

7.7. pastebėjus skalbyklos įrenginių gedimus, nutraukia darbą ir nedelsiant praneša 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams; 

7.8. dalyvauja bendrose bendruomenės narių talkose; 

7.9. baigus darbą, palieka tvarkingą darbo vietą; 

7.10. privalo nuolat vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis lopšelyje-darželyje 

patvirtintu Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašu. Įtaręs 

ar pamatęs, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje nedelsdamas: įsikiša ir nutraukia 

bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; apie įtarimus arba konkretų smurto ar (ir) patyčių atvejį 

praneša lopšelio-darželio direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, nesant galimybei pranešti lopšelio-

daželio direktoriui ar jo įgaliota asmeniui, tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko 

teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi 

į pagalbą galinčias suteikti institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.); 

7.10.1. vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavestus 

tiesioginius nurodymus. 

7.11. Skalbėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.12. Skalbėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 

_________________________ 

 

 

Susipažinau ir antrą egzempliorių gavau: 

 
 

——————————— 
(parašas)                                                                        

 

———————————                           
(vardas, pavardė)                                                                          

 

______________________ 
(data)                                                                          


