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KALVARIJOS

ⅣIENO Ⅳ10KYKLOS

VALYTOJOS PAREIGYBES APRASYⅣ lAS

I.SKttRUS

PAREIGYBE
l.PareigЧ pavadinimas:Kalv額 増OS mcno mokyklos valメ ●a.

2.Parei踊 /bOs grupl:Kalvarttos menO mOkyklos darbuot●
3.PareiⅣ bOs lygis:D.

aS.

4.Parei3/bOs pavaldumas:KJvaFttOS menO mOk〕 よlos

valメ qa

pavaldi mokyklos

dircktorilli.

ⅡoSKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIIⅦ AI SIAS PAREIGAS EINANCIAⅣ I
DARBUOTOJUI
5.E)を rbuoloJaS,Cinantisも ias parclgas,ttlri atitikti Siuos specialius lcikalavilnus:

5.1.2inoti mokyklos strukt酵 %jos darbo organizⅣ imQ;
5.2.kanceliannilL bald■ instl■ lmentll ir kito invcntoriaus pricЙ

lros reikalavilnus:

i■

5,3.patalpll inteゴ crO ir geli■ pricttiuros ypatul■ us;

5.4.pricmonit rcikalingu darblli,■ Sis,kokybQ;
5.5.kovos su parazitais kcrよ qais priemones:

5.6.naudGam■ valymO pricmoni■ sudeti,sa/ybes,nauddimOSijomis taisyklcs:
5.7.naudotis darboき 狂まiais bei cheminemis valymO pricmonOmis;
5.8.naudotis buitinc technika.

III.SKYRIUS

SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6.Sias parcigas einallё io dttbuottto fullkttOS:

6.1.paldkyti pavyzding■ tvark■ iI Svarabei kluopも こiai valメi priSkirtas pttalpas:
6.2.valyti patalpas kasdieni

6.4."額 kメ i,Valメ i tualCtus,su dezinfckuttanこ

iais skysё iais ar miltcliais;

6.5.valメ i dulkes nuo bald■ ,stalЧ ,palangi■ l;
6.6.kasdien val〕 几i vcidrodttius,stiklines duris ir durtL rankcnasi
6.7.kasdicn valyti kiliinincs dangas:

6.8,valメ i dulkes nuo kambttini■ gOli■ irjas laistメ i;
6.9.sutvttkius patalpas,tvttkingai sustaサ ti kedcs,nepalikti uttg五 ozdillt■ pracJiln■
6.10.tualctuosc tも iukも lill

dOЙ cs ik10ti polictileninius IInaiも

:

clius ir kasdienjuos keisti;

6.11.praustuvus,unitazus valyti specialiomis pricmonOnlis;
6.12.plauti laiptus,valメ i langus;
6.13.nuolat ril■ ktiこ iukも les ttam Skirtus maiζ us bciiも mcsti t Spccialius konteincrius.

IVoSKYRIUS
ATSAKOⅣ IYBE
7.Sias parcigas vykdantis darbuot● aS ttSよ o:
7.1.u2atliekalntl darbll kokybQ.
8.UЙ sa■ Io parcigu netinkam■ vykdym■ valメ

LR HatymЧ

nustatメ a tVttka.

輌a ratSakO vidaus dttbo warkos taisykli■

ir
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KALVARIJOS MENO MOKYKLOS
YYR. BUHALTERES PAREIGBES APRASYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBE

1.

Pareigq pavadinimas: Kalvarijos meno mokyklos vyr. buhalteris.

2. Pareigyb6s grup6: Kalvarijos meno mokyklos specialistas.
3. Pareigybds lygis: B. .4. Pareiryb8s paskirtis: Kalvarijos meno mokyklos r,yr. buhalterio

5.

pareigybe skirta uZtikrinti
finansiniq operaciiq teisetum4, tinkam4 finansiniq dokumentq [forminimq kontroliuoti, kad
racionaliai ir taupiai bltq naudojami materialiniai ir finansiniai i5tekliai" uZtikrinti, kad
ataskaitiniai duomenys butq teisingi ir atskaitomybe laiku pateikiama finansuojandiai istaigai.
Pareirybds pavaldumas: Kalvarijos meno mokyklos r.yr. buhalteris yra tiesiogiai pavaldus
Kalvarijos meno mokyklos direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALUS NTTXALAVIMAI PAREIGYBEI

6.

Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis asrluo turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavirnus:
6.1. tureti ne Zemesn[ kaip auk5tesnysis i5silavinim4 ar specialusis vidurinis i5silavinimq [gytus iki
1995 metq ir 2 metq patirti dirbant buhalterini darb4 darbuotojo pozicijoje, kuris atsakingas uZ
[vairiq atskaitomybi q parengirnq
6.2. moketi dirbti Siomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer ir [staigoj e veikiandia apskaitos programa,,Labiso',,,Progra".
6.3. iSmanyti Lietur.os Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, kitus
teises aktus, reglamentuojandius buhalterijos padalinio (vyr. buhalterio) vykdomas funkcijas, savo
darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminias teisis aktais, mokyklos direktoriaus isakymais ir
jais patvirtintais kitais [staigos vidaus tvarkos dokumentais. mokyklos nuostatais ir Siuo pareigybes
apra5ymu. Gebeti praktiniame darbe taikyti buhalterinp apskait4 reglamentuojandius teises aktus,
vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus (toliau -VSAFAS);
6"4. gebeti sklandZiai destyti mintis ra5tu ir lodLiu lietuviq kalba.
6.5. gebeti dirbti kolektyve bei organizuoti jo darb4, b0ti pareigingu, gebeti bendrauti.

III. SKYRIUS
pAREIGAS
Sta,s
EINANdIo DARBUoToJo FUNKCTJoS
7. Vyr. buhalteris

vykdo Sias funkcijas:
rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti finansines veiklos planus ir ataskaitas;
7.2. atsako uZ savalaik[ skirtrl pavedimq vykdym6
7.3. kompetencijos ribose dalyvauja rengiant priemones mokyklos strateginiam veiklos planui ir
mokyklos metinius veiklos planus;
7.4. uZtikrina finansiniq operacijq teisetumq buhalterinE apskait4 valstybeslsavivaldybes le5q
panaudojimq istatymq nustafta tvarka ir tinkam4 finansiniq dokumentq tvarkymq
7.5. rykdo mokyklos turto, isipareigojimq finansiniq sumq, pajamq ir s4naudq apskaitq bei
kontrolg pagal vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus ir kitus teises
aktus finansq valdl.mo ir apskaitos informacineje sistemoje;
7.6. pagal kompetencijq renka, tvarko, analizuoja ir pagal igaliojimus teikia informacijq ir
duomenis kontroles instituci-iq auditoriams ir kitoms institucijoms pagal pateiktus praSymus,
nurodymus;

7

.l.

pateiktuose dokumentuose uZfiksuotus duomenis registruoja finansq valdymo ir apskaitos
informacineje sistemoje, formuoja buhalterines apskaitos registrus uZ ataskaitin[ laikotarp[;
7.8. atlieka atsiskaitymq su debitoriais ir kreditoriais apskait4 rengia suderinimo aktus;
7.9. rengia mokejimo nurodymus banko le5q pavedimams vykdyti;
7.10. rengia mokyklos biudZeto ir kitU finansavimo Saltiniq vykdymo bei kitas ataskaitas teises
aktq nustat5rta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimq valdytojams bei kitoms
institucijoms pagal kompetencij6
7.1 1. teikia buhalterines apskaitos duomenis ir kit4 susijusiq dokumentacijq ( mokyklos gautinirl ir
moketinq skolq s4ra5us, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jq likudius, atsagq likudius
ir pan.) asignavimtl valdytojams pagal nustatytq tvarkq ir kompetencijq
7 .T2. teikia buhalterines apskaitos informacij4 ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimq - apskaitos
dokumentus ir registrus mokyklos direktoriui , auditoriams, asignavimq valdytojams, mokesdiq
administratoriams, valstybes institucijoms;
7.13. teikia mokyklos direktoriui pasiulymus ir patarimus buhalterin€s apskaitos politikos
parinkimo, atsiZvelgiant i konkredias sqlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
7.14. rengia mokyklos suvestinq finansinq atskaitomybE ir, mokyklos direktoriui pasira5ius, teikia
savivaldybes biudZetinems [staigoms, kuriq vadovai yra biudZeto asignavimq valdytojai ir
kuriems jie pavaldfls, jq nustatyta tvarka ir terminais;
7.15. vykdo i5anksting finansq kontrolE;
7.16. pasira5ydamas 0kines operacijos dokumentus, para5u ir data patvirtina, kad flkine operacija
yra teiseta. Dokumentai susijE su flkine operacijos atlikimu, yra tinkami parengti ir kad jai
atlikti pakaks patvirtintq asignavimq.
7.17. Jeigu nustatomam kad Ekine operacija yra neteiseta, arba , kad jai atlikti nepakaks patvirtintq
asignavimq arba dokumentai yra netinkamai parengti, vyr. buhalteris Dkines operacijos
dokumentus gr4Zina j uos rengusiam darbuotojui ;
7.18. Vykdo kit4 i5ankstinE finansq kontrolE, susijusi4 su [kiniq [vykiq ir fikiniq operacijq
dokumentavimu piniginiq leiq apskaita, lsiskolinimq apskaita, turto apskaita, apskaitos registrq
sudarymu ir kompiuterine apskaitos sistema;
7.19. Atsako uZ einam4jq finansq kontrolg. Vykdydamas 5i4 kontrolq, vyr. buhalteris vadovaujasi
Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodZio 31 d. [sakymu V- 78 patvirtintomis
Kalvarijos meno mokyklos finansq kontroles taisyklemis kuriose nurodyta kokias sritis ir
kokiu bfidu kontroliuoti atliekant einam4j q finansq kontrolq;
7.20. Laiku informuoja apie teises akt6 reglamentuojandiq buhaltering apskait4 ir finansq
tvarkymq pakeitimus ir rengia mokyklos dokumentq projektus;
7.21. I5vykdamas ar iSeidamas atostogrS perduoda informacij4 apie visus nebuvimo laikotarpio
Zinomus ir tiketinus darbus ji pavaduojandiam asmeniui;
7.22. Yykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

7.7.

IVoSKYRIUS
SIAS PAttIGAS EINANCIO DARBUOTOJO ATSAKOMIYBE
8。

Vyr. buhalteris yra atsakingas uZ savo pareigrtr tinkam4 vykdymq ar nelykdymq pareigybes

apra5yme ir Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatlta tvarka.
Vyr. buhalteris yra atsakingas uZ istaigos buhalterines apskaitos tvarkymq finansiniq apskaitq
formavimq su finansinemis operacijomis susijusitl dokumentq savalaik[ ir tinkam4 parengim4
atsiskaitymus (savivaldybes biudZetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei
mokesdiq inspekcijai, bankams ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims) bei mokyklos
finansines veiklos atitikimo galiojantiems teises aktams prieZiflr4.
10. Vyr. buhalteris Lietuvos Respublikos teises aktq nustaty.ta tvarka atsako uZ buhalteriniq [ra5q
teisingum4. Vyr. buhalteris, iSra5ydamas bei pasira5ydamas apskaitos dokumentus, asmeni5kai
atsako ui juose esandirl jam Zinomq duomenq bei fikiniq operacijq tikrumq ir teisetumq.
1 l. Vyr. buhalteris atsako, kad finansines ataskaitos, susijusios su apskaitos informacijos teikimu,

9.

butq parengtos laiku.
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KALVARIJOS

ⅣIENO ⅣIOKYKLOS

KIEⅣ ISARG10‑DARBININKO PAREIGYBES
APRASY卜 IAS
IoSKYRIUS
PAREIGYBE

l.PareigЧ pavadinimas:Kalv鉗

巧OS mcno mokyklos kiemsargis―

darbininkas.

2.PareigybOs grupO:Kalvarttos mCnO mOkyklos darbuotaas.
3.PareigbOs lygis:D.
4 Parei3/bOs pavaldumas:Kalval・ ijos mcno mokyklos kiemsargis― darbininkas pavaldus
lllokyklos dircktoritli

HoSKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIPIAI SIAS PAREIGAS EINANCIAⅣ I DARBUOTOJUI
5 Darbuot● as,Cinantis Sias parcigas,turi atitikti Siuos spccialitls reikalavimus:
5.1.tureti svcikatos pasl:

5.2.moketi dirbti savarankiSkail
5,3 taktiζ kai bendrauti su mokvklos darbuotoiais ir mOkiniais.
IⅡ oSKYRIUS
SIAS PAREICAS EINANCIO DARBIJOTOJO FUNKCIJOS

6.Sias parcigas cinallё io darbuotoio inkCJOSi
6.l utttikrinti tinkallll ll10kyklos invcntoriaus,patalpll ir aplinkos pricZillrO;

62.iζ einant iζ lllokyklos pasibaigus darbo laikui apЙ iireti patalpas ar mokyklaC nё ra
宙esas,コ ungti Signalizacttl ir
mokiniЧ ir mokytaЧ ,uttdarメ i paliktus atidarytus langus,ittungti ζ
u2rakinti lllokykll:

6.3. rcmontuoti mokvklos invcntoriЧ (klasitl lcntas, stcndus, kOdcs,baldus,pultus ir kit尋
inV):
6.4.rclllontlloti ir kcisti durtl spynasi

6 5 atlikti ncsudetingus rcnl()nto darbtls(da2yti,bCtonuoti,tinktloti):

6.6.rcmontuoti nesudё tingus santechnikos ircnginius:
67.perneSti nesllnkll inventorill,InedZiagas ir kt.daiktus:
68.atlikti valyt● oS lilnkcJasjai ttostoga画 ant ar kitais ncbuvimo darbe atvaais:
6.8.priZinrё ti mOkyklos aplinkl,画 auti Z019,Sluoti aikζte19,pavaSari iζ grё bti sudttiivusia

Zolc,rudcni aplink mOkykll sugrebti mcd2iЧ

lapus,2icml nukasti sniegl nuo alkStcles ir

iVaZiavimO takol
6.9.Atlikti ci宙 linOs saugos mokymus mokyklaC・

IVoSKYRIUS
ATSAKO卜IYBE
7. lJ2 savo parcigll nev〉 kdyll14 atsakO galitlianё
Lictuvos IDarbo Kodckso nustatyta tvarka.

iЧ

istatynlЧ , vidaus darbo taisykliЧ ir
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KALVARIJOS

ⅣIENO Ⅳ10KYKLOS

ADIIIINISTRATORES― SEKRETORES
PAREIGYBES APRASYMAS
I.SKYRIUS

PAREIGYBE
l.PareigЧ pavadinimas:Kalvariios menO mOkyklos administtatoЁ 一schctorO.
2.Pareigybes grupO:Kal■rariios mCnO mokyklos kvaliikuotas darbuot● as.

3.PareigybOs lygis:C.
4.Parei3″ bOs pavaldumas:Kalvanios lllllCllCD mOkyklos admini壼 曲 ё ―sekretott pavaldi
mokyklos direkto五 aus pavaduo奇 議 ugdymui.

II.SKYRIUS

ヽv

SPECIALUS REIKALAVIPIAISIAS PAREIGAS EINANCIAM DARBUOTO皿
5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
5.1. tureti ne Zemesni kaip auk5tesnysis i5silavinim4 ar specialusis vidurinis iSsilavinim4, igytus
iki 1995 metq;

5.2. moketi dirbti Siomis kompiuterindmis programomis: MS Word, MS Excel. MS Outlook.
Intemet Explorer ;
5.3. i5manyti Lietuvos Respublikos istatvmus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus,
kitus teises aktus, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teises aktais,
mokyklos direktoriaus isakymais ir jais patvirtintais kitais istaigos vidaus tvarkos dokumentais.
mokyklos nuostatais ir Sir-ro pareigybes apra5ymu;
5.4. gebeti sklandZiai destyti mintis ra5tu ir LodLnt.lietuviq kalba;
5.5. gebeti dirbti kolektyve bei organizuoti jo darb4. buti pareigingu" gebeti bendrauti;
5.6. laikytis konfidencialumo principo, nevieSinti infbrmacijos. susijusios su asmens
duomenimis, su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas;
5 7. moketi naudotis infbrmacinemis technolo gij om i s ;
5.8. gerai moketi lietuviq kalb4. jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijq. patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
5.9. mokyklos dokumentus tvarkyti prisilaikant ra5tvedybos reikalavimq
.

TII. SKYRIUS
pARETGAS
Sr,q.s
ETNANiIo DARBUoToJo FUNKCIJos
6. Sias pareigas einandio darbuotojo liurkcijos:
6.1.Tvarkyti:
6.1.1. mokyklos direktoriaus. direktoriaus pavaduotojos ugdymui. darbuotojq rengiamus
dokumentus. juos registruoti mokyklos
dokumentq registre;
6.1 .2. personalo dokumentacij 4, darbuotojq asmens bylas;
6.1.3. moksleiviq judejim4 mokykloje, abeceling kryg4;
6.1.4. mokyklos veiklos, vidaus, kadrq, moksleiviq, atostogq, komandiruodiq ir kt. isakymus;
6. l.5.moksleiviq priemimo i mokykl4 sutartis;
6.1.6. moksleiviq paveZejimo apskaitE.

6.1.8. neformaliojo vaikq Svietimo mokyklq

ir

formalqji Svietim4 papildandio ugdymo

statistinius duomenis.
6.1.9.moksleiviq, mokytojq, tevq (globejq, r[pintojq)
skundus;
7. dauginti mokom4j4 medliagq ir literatflr4;

ir kt. asmenq pra5ymus, pageidavimus ir

8. talpinti mokyklos internetiniame puslapyje informacij4, dokumentus, kuriuos pateikia
atsakingi mokyklos darbuotojai;
9. priimti ir teikti informacijq Svietimo skyriui ir kitoms istaigoms elektroniniu pa5tu;
10. sudarl'ti mokyklos dokumentacijos plan4, registrq s4ra54 sekantiems metams;
1 2. konsultuoti mokyklos darbuotoj us ra5tvedybos klausimais;
13. priimti lankyojus ir informuoja apie juos vadovus;
1 4. registruoti mokiniq sveikatos paZymej imus;
15. ruo5ti darbuotojq privalomo sveikatos patikros grafikus;
16. rengti isakymq projektus, derinti su atsakingais asmenimis, pateikti direktoriui;
17. vykdyi kitus mokyklos direktoriaus pavedimus;
18. mokyklos sekretorei susirgus ar nesant darbe jos funkcijas( pagal b[tinum4) atlieka
direktoriaus pavaduotojos teikimu direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas ar mokytojas.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBE
20. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
21. uL mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklese, pareigybes apra5yme numatytq
pareigq bei funkcijq kokybi5k4 vykdymq;
22, ui, teising4 dokumentq iforminim4 ir jq kokybg;
23. uL antspaudq ir spaudq saugum?, ir naudojim4 pagal paskirti;
24. tL teikiamq duomenq apie mokyklq ir jos veikl4 teisingum4;
25. uL dokumentq ir technikos, esandios kabinete, saugum4;
26. uL konfidencialumo principo laikym4si, nevie5inti informacijos, susijusios su asmens
duomenimis, su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas;
27 . uL pareigq nevykdym4, netinkam4 jq vykdymq atsako Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarka
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KALVARIJOS MENO MOKYKLOS
PttIGYBES APRAS・ ⅥVIAS

UKヽ 電 DZIO

I.
L
2.
3.

il.

PAREIGYBE

Kalvarijos meno mokyklos [kvedZio pareigybe (oliau pareigybe) yra kvalifikuottl darbuotoltl
pareigybiq grupes.
Pareigybes lygis - C.
Kalvarijos meno mokyklos [kvedys planuoja. organizuoja" mokyklos [king veikl4 ir uZtikrina
Sios veiklos kokybg:
3. 1 .Zino vieiqiq pirkimq reikalavimus:
3.2.Lino darbq saugos ir gaisrines saugos pagrindus;
3.3.moka dirbti kompiuteriu, naudotis Microsoft Word, EXCEL. Outlook" DMS. CVP lS
r.ieSqj q pirkirnq programomis.

SPECIALUS NETXALAVIMAI slAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

4.

Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
4. 1 .tureti auk5tqji i5silavinim4;
4. 2. moketi naudotis infbrmacinemi s technolog ij omis ;

4.3.iSmanyti Mokyklos ukines veiklos organizavimo ypatumus, Zinoti teisds aktus,
reglamentuojandius Svietim4, darbo teisinius santykius. darbuotojq saugos ir sveikatos,
civilines, gaisrin€, elektros saugos reikalavimus. vie5qiq pirkimq lykdym4, higienos
normas. dokumentq rengirn4 ir iforminim4, bei gebeti juos taikyti praktiSkai;
4.4.moketi dirbti komandoje, lyderyste, iniciatyvumas, vadovavimo, komunikacijos igt1dZiai,
lojalumas. interesq konllikto vengimas, atsakingas poZitris I darb4, gebejimas bendrauti ir
bendradarbiauti.

ilI.
5.

Sras PAREIGAS EINANdIo DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Sias pareigas einantis Darbuotojas vykdo Sias tunkci.jas:
ir vykdo teises aktus atitinkandius vie5uosius pirkimus:

5.1 .organizuoja

51.1.renka inlbrmacij4 apie instrumentr+- inventoriaus. prekiq. darbq ir paslaugq poreiki
Mokykloie;
5.1.2. rengia planuojamq atlikti einamaisiais metais vie5qjq pirkirnq plano ir kitq dokumentq.
susijusiq su vie5aisiais pirkimais, projektus, vieSqjq pirkimq ataskaitas:
5.1.3. kontroliuoja perkamq prekiq . darbq. paslaugq kainq atitiktis vie5qiq pirkimq sutartyse
nustat-Ytomis kainomis

;

5.1.4. atsako uZ fsigyjamq prekiq, instrumentq. irenginiq atitikti teises aktais nustatytiems
kokybes reikalavimams" kokybg irodandiq dokumentq kaupim4 ir saugojim4 Mokykloje;
5.1.5. aprupina Mokyklos darbuotoius darbo bei mokymo priernondrnis. mokyrnui darbui ir
patalpq dezinfekavimui reikalingomis medZiagomis, plovikliais, valikliais, prietaisais.
irankiais ir irenginiais, baldais;
5.1.6. uZtikrina pagal teises aktus privalomos informacijos pateikim4 ir atnaujinim4 Mok.vklos
intemeto svetai nes srityj e,.Vie5iej i pirkimai";
5.2. uZtikrina tirrkam4 Mokyklos pastatl1, patalpq. inventoriaus ir vidaus inZineriniq tinklq
brklg:
5.2.1 . organizuoja patalpq remont4, kontroliuoja jo eig4:
5.2.2. uZtikrina Higienos normq reikalavimus atitinkanti Mokyklos teritorijos ir patalpq
apSvietim4. Sildym4" patalptl ir Mokyklos teritorijos valym4. Ziemos metu organizuoja sniego
valym4. pavojingq varvekliq pa5alinim4;

5.2.3. uZtikina 5var4 ir tvark4 Mokyklos pagalbinese patalpose, rilsiuose" palepese ir kt.;
5.2.4. uZtikrina. kad Mokyklos teritorijo.ie augantys medZiai nekeltq pavojaus ugdytiniq ir
darbuotojq saugumui. reikalui esant, organizuoja medZiq genejimo. nupjovimo darbr"rs;
5.2.5. uZtikrina, kad bttq laiku atliekama Mokvklos Sild.vmo sistemos paruoSimas rudens ir
Ziemos sezonams bei pradetas Mokyklos patalpq Sildymas;
5.2.6. uZtikdna periodini Mokyklos pastato hetvamzdLiq valym4;
5.3. rupinasi darbuotojLl sauga ir sveikata. istaigos patalpq ir turto saugumu:
5.3.1. rengia darbuotojq saugos ir sveikatos. gaisrinds saugos instrukcijq projektus;
5.3.2. organizuoja darbuotojq civilines saugos mokymus ir pratybas;
5.3.3. uZtikrina teises aktq nustatytq gaisrinds saugos reikalavimq ig-vvendinim4 Mokykloje;
5.3.4. aprupina Mokykl4 gaisro gesinimo priemonemis, uZtiklina savalaiki patikros atlikirn4.
gesintuvrl pildym4;
5.3.5. aprlpina Mokyklos darbuotojus asmeninemis apsaugos ir darbo priemondmis. vykdo jq
iSdavim4. kontroliuoja naudoj im4:
5.4. UZtikrina racionalq Mokyklos iStekliq naudojim4:
5.4.1. kiekvieri4 menes! pateikia elektros, vandens. Silumos tiekirno imonems inlormacij4 apie
sunaudottp resursll kieki:
5.4.2. tvarko elektros. vandens ir Silumos energijos lodmenq apskaitE. analizuoja duomenis;
5.4.3. operatyviai reaguoja iZenklius suvartotrl elektros, vandens ir Silumos energijos resursrl
rodmenq pokydius, aiSkinasi prieZastis, imasi veiksmq gedimams Salinti;
6. Sudaro Mokyklos flkiniq darbuotojq darbo, budejimo grafikus. organizuoja ir kontroliuoja

jq

darb4.

U1tikrina Lietuvos valstybes veliavos i5kelim4 teises aktq nustatyta tvarka.
8. Vykdo Mokyklos materialinio turto inventorizacij4, netinkamo (negalimo) naudoti
inventoriaus ir medZiagq nura51,m4.
9. Rengia Mokyklos ukiniq darbuotojq pareigybes apra5ymus.
10. Padeda kurti emociSkai saugi4 ugdymo(si) aplink4, reaguoja i Mokykloie ar.jos teritorijoje
pastebetus smurto ir patydiq atvejus. imasi priemoniq pagalbai suteikti.
11. Laikosi Mokyklos darbo tvarkos taisykliq. saugos darbe, gaisrines saugos. sanitarijos ir
higienos taisyk liq reikalavimq.
12. Laiku pasitikrina sveikat4.
13. Laikosi etikos normll" dalyki5kai , mandagiai, pagarbiai bendrauja su bendradarbiais,
administracij a ir kl ientais.
1 4. I5laiko informacij os kont'idencialum4.
15. Vykdo kitus teisetus Mokyklos direktoriaus ir kontroliuojandiq pareigfinq nurodymus.
7
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IV.
16. Ukvedys uZ pavestq

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
funkcijq savalaiki nevykdl,m4 ar netinkam4 vykdym4 atsako Lietuvos

Respublikos teises akttl nustatyta tvarka.
17. Ukvedys yra tiesiogiai pavaldus, lo.ialus ir atskaitingas Moky,"klos direktoriui.

PATVIRTINTA
KJv鉗 巧oS mcnO mo17klos
E)irektOriaus 2020‑09‑30d.

iSakymu Nr.V‑26

MUZIKOSINSTRUMENTu DERINTOJO PAREIGYBES APRASYMAS
I.PAREIGYBE
l.Kalvarlos mcnO mOkyklos muzikos instrumclltЧ
darbuotqas.
2.Pareigybes lygis―

dcrint● as,mOkyklos kvaliflkuotas

ヾら

3.Pareigybes paskirtis:muzikos instrumcntЧ de五 nt● O pareigybO skirta klaviSiniЧ muzikos
instrumcntЧ pricЙ inrai,derinimui ir smulkiam rcmolltui.

4.Kalvarlos menO mOkyklos muzikos instrlllllelltЧ

̲

derilltaas yra ticsiogiai pavaldus mokyklos

dircktoriui.

rr. SpECIALOS REIKALAvIMAI Sms pARETGAS ErNANir.q.vt
DARBUOTOJUI
5. Kalvarijos meno mokyklos muzikos instrumentq derintojas turi

atitikti

Siuos specialiuosius

reikalavimus:
5.1. tureti ne Zemesni kaip specialus vidurinis i5silavinimas ir turetq Sios srities darbo
patirti;
5.2. moketi atlikti smulkius remonto darbus;
5.3. iSmanyti klavi5iniq instrumentq sandar4, veikimo principus;
5.4. teikti pasillymus apie instrumentq prieZilr4 ir higien4, jq susidevejim4 bei tinkamq
eksploatacij4 mokytojams, koncertmeisteriams bei mokyklos administracijai.
6. Muzikos instrumentq derintojas privalo i5klausyti instruktaZus ir laikytis saugos ir sveikatos
darbe, prieSgaisrines ir aplinkos apsaugos reikalavimq.
7. Muzikos instrumentq derintojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais
norminiais aktais, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklemis, darbo sutartimi, Siuo
pareigybes apraSymu, mokyklos etikos normomis ir kitais istaigos lokaliniais dokumentais.
III.S】AS

ir

PJ姐 田巳IGAS

EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Kalvarijos meno mokyklos muzikos instrumentq derintojas qkdo Sias fuirkcijas:
8.1. periodi5kai arba neatideliotinai pagal pareikalavim4 (ira5us muzikos instrumentq remonto
derinimo Zurnale) derina mokyklos klavi5inius instrumentus, atlieka jq smulkq bei einamEji

remont4;
8.2. konsultuoj a besinaudoj andius j ais del tei singos eksploatacij os ;
8.3. teikia pasiDlymus mokyklos direktoriui del nusidevejimo ir kapitalinio remonto;
8.4. r,ykdo ir igyvendin4 mokyklos direktoriaus nurodymus, laiku ir rDpestingai atlieka
administracijos nurodytus darbus, susijusius su pavestu instrumentq derinimo ir remonto darbus;
8.5. mandagiai bendrauja su mokyklos bendruomenes nariais;

8.6. laikosi darbo vietos higieniniq. prieSgaisrinirl ir kitq saugos darbe reikalavimq bei darbo
drausmds.

IVo S]AS PAMIGAS EINANCIO DARBUOTOJO ATSAKOPIYBE
9. Kalvarijos meno mokyklos muzikos instrumenttl derintojas yra atsakingas:
9.\. trL nepriekaiSting4 savo tiesioginiq pareigq vykdym4;

9.2. tti prisiimtq rnokvklos etikos normll laikym4si;
9.3 . trL savaiaiki sveikatos tikrinirrasi.
10. Muzikos instrumentq derintojas pastebejqs netinkam4 instrumentq eksploatacij4 ar
vandalizmo atvejus, privalo nedelsiant informuoti apie tai [kio dalies vedej4 ar mokyklos
direktoriq.

SusipaZinau:
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