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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“  
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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ skalbėjas (toliau – skalbėjas, kodas 

815702, yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

3. Pareigybės paskirtis – skalbti ir lyginti patalynę, rankšluosčius, darbo rūbus, kitą 

minkštą inventorių. 

4. Pareigybės pavaldumas – skalbėjas pavaldus ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui 

ūkiui, priima į darbą ir atleidžia iš jo darželio direktorius. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKALBĖJUI 

 

5. Skalbėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 

5.2. turi būti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą ir 

išklausęs higienos įgūdžių mokymo kursus, išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje 

instruktavimus; 

5.3. privalo išmanyti: 

5.3.1. higienos normas ir reikalavimus; 

5.3.2. minkštojo inventoriaus tvarkymą ir priežiūrą; 

5.3.3. skalbyklos įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles; 

5.3.4. skalbimo priemonių dozavimą; 

5.3.5. minkšto inventoriaus keitimo terminus; 

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

5.4. vadovaujasi darželio direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

SKALBĖJO FUNKCIJOS 

 

6. Skalbėjas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Dirba tik paskirtą darbą ir neleidžia dirbti už save pašaliniams asmenims. 

6.2. Dirba apsivilkus tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais. 

6.3. Laiku ir gerai išskalbia atneštą iš grupių, virtuvės, minkštą inventorių. 

6.4. Griežtai laikosi minkšto inventoriaus išdavimo į grupes grafiko – rankšluosčius išduoda 

kas savaitę, patalynę – kas 10 dienų. 

6.5. Baigus darbą sutvarko darbo vietą. 

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

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

6.7. Prireikus, atlieka darbą, nesusijusį su jo tiesioginėmis pareigomis, kai nereikia atlikti 

tiesioginio darbo. 

7. Skalbėjas puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į smurtą bei patyčias darželyje. 
________________________________________________ 


