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VILNIAUS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRO
BUDETOJO - SARGO

PAREIGYBES APRASYN,TAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBE

1. Pareigybes pavadinimas - Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro (toliau VSMC) budetojas -
apsaugos darbuotojas.

2.Pareigybes grupe - darbuotojas.

3. Pareigybes lygis - D.

II. SKYRIUS

SPECIALUS NNTX,q.LAVIMAI PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

4.1. b[tinas ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas.

5. Budetojas - sargas privalo i5manyti:

5.1. VSMC pastato patalpq i5destym4 ir i5ejimus i5 jo.

, 5.2. Zinoti pagalbq teikiandiq istaigq (policijos, greitosios medicinos pagalbos,

prieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo tamybos, VSMC atsakingq darbuotojq telefonus.

5.3. VSMC budejimo apskaitos Ziniara5dio sudarymo tvark4.

5.4. VSMC inventoriaus, materialiniq vertybiq i5destymo tvark4 bei vietas, jq apsaug4.

5.5. RySio ir apsaugos sistemas ir veikimo principus.

III. SKYRIUS
vv
SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Privalo informuoti direktoriq apie situacij4 darbo vietose, darbo patalpose ar kitose

VSMC vietose, kuriose, jo isitikinimu, gali kilti pavojq darbuotojq saugai ir sveikatai.

7. Brlti darbo vietoje - apsaugos poste bei nuolat stebeti vaizdo stebejimo sistemos

kameras.



8. Nuolat apZinrelj. centro patalpas, teritorij4, i5 i5ores aplitxdti langus, apeiti teritorij4 ir

isitikinti, ar visur uZrakintos iSejimo i5 pastato, bei dirbtuviq durys.

9. Nepatiketi savo pareigq vykdymo kitam asmeniui ir neatlikti darbq, nesusijusiq su darbo

uZduoties vykdymu.

10. Patikrinti, ar po 21.00 val. pasiliekantis darbuotojas turi direktoriaus i5duot4 leidim4

dirbti po darbo valandq;

1 1. Po VSMC darbo valandq patikrinti visas pastato patalpas ir pasira5yti Zumale.

12. Reikalauti i5 asmenq, norindiq patekti i patalpas i5eiginemis dienomis direktoriaus

iSduoto leidimo;

13. Neleisti i patalp4 pa5aliniq asmenq;

14. Registruoti VSMC klientus ir nukreipti iatitinkamas patalpas.

15. Stebeti VSMC inventoriaus apsaug4, kontroliuoti materialiniq vertybiq iveZim4 bei

iSveZim4.

16. ISduoti VSMC mokytojams bei darbuotojams nuo kabinetq raktus pagal patvirtintus

pamokq tvarkara5dius ir juos priimti.

17. Neleisti i savo darbo viet4 pa5aliniq asmenq, neturindiq nieko bendra su paskirtu darbu.

18. Reikalauti, kad visi asmenys centro patalpose netriuk5mautq, vykstant pamokoms

garsiai nekalbetq, prireikus juos ispeti.

19. I5kelti valstybing veliav4 su gedulo Zenklu istatymu numatytomis dienomis remiantis

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu.

20. Budetojas - sargas yra tiesiogiai pavaldus VSMC Ugdymo aprfpinimo skyriaus

vedejui.

21. Atlikdamas savo funkcijas, visomis imanomomis priemonemis uZtikrinti VSMC

bendruomenes nariq asmens duomenq saug4, korekti5k4 gautq duomenq panaudojim4,

turimos informacij os konfi dencialum4.


