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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ valytojas (toliau – valytojas) yra darbininkas. 

2. Pareigybės lygis – D, netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti švarą ir tvarką Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 

„Eglutė“ (toliau – darželis) kabinetuose, koridoriuose, sporto, aktų salėse, baseine, skalbykloje, 

laiptinėse. 

4. Pareigybės pavaldumas – darželio direktoriui, taip pat vykdo visus direktoriaus 

pavaduotojo ūkiui, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto nurodymus. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALYTOJUI 

 

5. Valytojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. privalo išmanyti: 

5.1.1. elektrinių prietaisų sandarą, veikimo principus ir naudojimo tvarką; 

5.1.2. plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;  

5.1.3. elektrosaugos pagrindus; 

5.1.4. mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir 

reikalavimus; 

5.1.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus. 

5.2. savo veikloje vadovaujasi: 

5.2.1. galiojančiais įstatymais;  

5.2.2. darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais; 

5.2.3. darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis 

5.2.4. šiuo pareigybės aprašymu; 

5.3. privalo laikytis darbo režimo. 

 

III SKYRIUS 

VALYTOJO FUNKCIJOS  

 

6. Valytojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Valo kabinetus, koridorius, sporto salę, aktų salę, baseiną, skalbyklą, vakare išplauna 

laiptines. 

6.2. Šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, valo duris ir sienas. 

6.3. Valo dulkes nuo stalų, spintų, palangių, spintelių, prižiūri gėles. 

6.4. Dezinfekuoja tualetą, koridorius, baseino patalpas, jame esančius dušus, tualetus, sporto, 

aktų sales ir kitas patalpas. 

6.5. Išneša šiukšles. 

6.6. Valo langus du kartus per metus ir kai būtina. 

6.7. Sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje patalpoje. 

6.8. Kabinetuose ir baseine pakeičia rankšluosčius paskutinę savaitės darbo dieną ir kai 

būtina. 
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6.9. Valo veidrodžius ir stiklines duris koridoriuose, salėse. 

6.10. Dažo darželio patalpas. 

6.11. Savalaikiai atlieka medicininį pasitikrinimą. 

6.12. Vėdina patalpas. 

6.13. Laikosi sveikatos ir saugos darbe reikalavimų. 

6.14. Baigus darbą užrakina kabinetus, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina ar nėra 

palikta įjungtų elektros prietaisų, esant reikalui užkoduoja darželio patalpas. 

6.15. Dalyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, savivaldoje, 

bendruomenės talkose ir kt., teikia pasiūlymus darbo kokybei gerinti. 

6.16. Vykdo kitus direktoriaus pavedimus ir užduotis, nenumatytus šiame pareigybės 

aprašyme. 

______________________________________ 


