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I. BENDROJI DALIS 

 

1. Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos Skalbėjas yra priskiriamas nekvalifikuotų darbininkų 

grupei. 

2. Pareigybės lygis: Skalbėjas priskiriamas D lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: patalynės, rankšluosčių skalbimas ir jų priežiūra. 

4. Pareigybės pavaldumas: Skalbėjas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Skalbėjo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

5. Turi turėti galiojančią sveikatos medicininio patikrinimo pažymą. 

6. Skalbėjas turi būti susipažinęs su Darbuotojo saugos ir sveikatos budėtojo instrukcija;  

7. Būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam. 

 

III.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Skalbėjas privalo: 

8.1. atlikti skalbyklos patalpų priežiūros, valymo darbus; 

8.2. vieną kartą per mėnesį atlikti pagrindinį patalpų valymą ( jo metu valikliais nuvalyti 

paviršius, sienas, lubas, langus); 

8.3. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą; 

8.4 turėti žinių, įgūdžių, mokėti dirbti su skalbimui skirtais įrengimais, naudotis tam 

tikslui skirtu inventoriumi. 

8.5 žinoti materialinės atsakomybės pagrindus; 

8.6. būti susipažinusiam su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros 

saugos, higienos reikalavimais; 

8.7. vykdyti tik tuos darbus, kurie nurodyti darbo užduotyje. Nepatikėti savo pareigų 

vykdymo kitam asmeniui; 

8.8. dirbti apsivilkus tvarkingais darbo drabužiais, naudotis reikiamomis darbui 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis;  

8.9. surūšiuoti skalbinius pagal spalvą, audinio faktūrą ir nešvarumo laipsnį; 

8.10. taupiai naudoti įstaigos skalbimo priemones; 

8.11. informuoti vadovą apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, 

kurių skalbėja pati pašalinti negali arba neprivalo; 



8.12. susiūti suplyšusią patalynę, rankšluosčius. 

9. Skalbėjas privalo vadovautis gimnazijos nuostatais, direktoriaus įsakymais, gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija. 

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

10. Skalbėjas atsako už: 

10.1.  laiku ir kokybiškai atliktą darbą; 

10.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų 

darbe laikymąsi; 

10.3. darbo atlikimą nepažeidžiant higienos reikalavimų; 

10.4. tinkamą darbo laiko naudojimą; 

10.5. darbo drausmės pažeidimus. 

11. Už savo pareigų netinkamą vykdymą skalbėja atsako gimnazijos darbo tvarkos taisyklių 

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku ________________________________ 

               (parašas, vardas, pavardė) 

 

 

 

  

 

 

 


