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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠELĖ“ 
VALYTOJOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 
1. Valytojas yra darbininkas. 
2. Pareigybės lygis –D. 
3. Pareigybės paskirtis (jei yra)_________________________________________________ 
4. Pareigybės pavaldumas (jei yra)tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ūkvedžiui. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Valytojasturi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ (toliau – lopšelis-darželis) valytojudirbti priimamas asmuo 
ne jaunesnis kaip 18 metų; 
5.2. Valytojasturi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
5.3. įstaigos patalpų įjungimo ir išjungimo apsaugos signalizacijos sistemos kodą; 
5.4. būti išklausius higienos įgūdžių kursą; 
5.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijas, vidaus darbo tvarkos 
taisykles; 
5.6. būti susipažinus su įstaigoje naudojamų valymo ir plovimo priemonių saugos duomenų lapais. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Valytojas vykdo šias funkcijas:  
6.1. kiekvieną darbo dieną, tris kartus, drėgnu būdu plauna 4-ių (keturios) laiptinių grindis; 
6.2.kiekvienądarbo dieną tvarko ir drėgnu būdu valo administracijos (penkis) darbuotojų kabinetus 
(plauna grindis, šluosto dulkes nuo palangių, stalų, spintų ir kito inventoriaus, surenka šiukšles ir 
išneša į atliekų konteinerius); 
6.3.tvarko ir drėgnu būdu valo logopedo kabinetą ir tualetą (plauna kabineto grindis, valo dulkes 
nuo baldų, palangių, inventoriaus, dezinfekuoja tualeto unitazą, praustuvą leidžiamais naudoti 
plovikliais, pakeičia tualetinį irrankų šluostymo popierius, muilą); 
6.4. tvarko ir valo darbuotojų 2 (du) tualetus (plauna, dezinfekuoja unitazus, praustuvus 
leidžiamais naudoti plovikliais, pakeičia tualetinį irrankų šluostymo popierių, muilą, surenka 
šiukšles ir išneša į atliekų konteinerius); 
6.5.po kiekvieno užsiėmimo, drėgnu būdu valo grindis sporto ir muzikos salėse; 
6.6. drėgnu būdu, du kartus dienoje, plauna pirmojo aukšto koridoriaus grindis; 
6.7 valo langus du kartus per metus (prireikus daugiau) ir pakeičia užuolaidas; 
6.8. prižiūri gėles (laisto, persodina) esančias valymo patalpose; 
6.9. pagrindinį patalpų valymą atlieka pirmąjį mėnesio pirmadienį (valo sienas, duris, šviestuvų 
gaubtus, radiatorius ir kitą inventorių); 
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6.10. palaiko tvarką ir švarą patalpose, kur sandėliuojami darbo įrankiai; 
6.11. valymo priemones ir dezinfekantus laiko vaikams neprieinamoje vietoje; 
6.12. ūkinį inventorių bei įrangą naudoja pagal paskirtį; 
6.13. pastebėjus įrangos gedimus nedelsiant informuoja ūkvedį; 
7. Baigus darbą, įsitikina, kad įstaigos visi langai uždaryti, laukinės durys užrakintos, įjungia 
patalpų apsaugos signalizacijos sistemą ir užrakina pagrindinio įėjimo duris. 
7. Vykdo kitus teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus ar ūkvedžio nurodymus susijusius su 
pareigybės funkcijomis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


