APSAUGOS DARBUOTOJO, BUDĖTOJO PAREIGYBĖ
Pareigybės lygis – D.
FUNKCIJOS
Apsaugos darbuotojas, budėtojas privalo dirbti darbo grafike nustatytu laiku.
Apsaugos darbuotojas vykdo progimnazijos turto: pastato, patalpų, inventoriaus, medžiagų, techninių
bei vaizdinių mokymo priemonių apsaugą.
Stebi vaizdo kameromis lauko teritoriją, pastatą bei vidaus patalpas.
Informuoja budintį administracijos vadovą apie pastebėtus drausmės pažeidimus.
Pertraukų metu budi rūbinėje, vykdo rūbinės tvarkos aprašą.
Darbo dienomis 7.00 val. atidaro progimnazijos užkardą, 16.00 val. uždaro.
Keičiantis pamainai, apsaugos darbuotojas priima iš kito apsaugos darbuotojo progimnazijos turtą.
Priimdamas patikrina langų, tualetų kranų, vandens čiaupų, šildymo radiatorių sandarumą, apšvietimą
ir kt.
Baigęs darbą patikrina signalizacijos veikimą, užblokuoja progimnazijos pastatą. Apie gedimus
informuoja ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėją.
Įjungia signalizaciją, apšvietimą, užrakina duris, kitus įėjimus, patikrina teritoriją prieš ir po darbo.
Apeina teritoriją ir įsitikina: ar visi šuliniai uždengti dangčiais; ar duobių, tranšėjų aptvarai (jei
vyksta remonto darbai) yra su įspėjamaisiais užrašais ir signaliniu apšvietimu tamsiu paros metu.
Registruoja (tam skirtame sąsiuvinyje) progimnazijos darbuotojų, nuomininkų, pašalinių asmenų
atvykimo ir išvykimo laiką (atvykusieji pasirašo). Pašalinių asmenų buvimas progimnazijoje
draudžiamas.
Prižiūri mokinių, lankančių neformaliojo švietimo programas, drausmę.
Neleidžia mokiniams be klasės vadovo ar neformaliojo švietimo vadovo treniruotis, rengti
renginius, būti kabinetuose, salėje.
Perduoda ir priima nuomininkų nuomojamas patalpas, veda apskaitą.
Stebi, kad progimnazijos teritorijoje nebūtų pašalinių asmenų, nebūtų laužomas inventorius,
netrypiami želdiniai.
Įsilaužus į progimnazijos pastatą, triukšmaujant ar girtaujant joje ar jos teritorijoje, nesivelia į
konfliktą, kviečia policijos pareigūnus.
Įvykus avarijai, iškviečia specialiąsias tarnybas, informuoja ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėją.
Kilus pavojui ar gaisrui, skubiai jį likviduoja, praneša progimnazijos vadovybei ir atitinkamai
apsaugos įstaigai, priešgaisrinės saugos padaliniui.
Vykdo saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus.
Apsaugos darbuotojui draudžiama palikti progimnazijos patalpas darbo metu.
Neužsiima pašaliniais darbais.
Nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą.
Kuria emociškai saugią mokymo(si) aplinką progimnazijoje ir reaguoja į smurtą, patyčias ir
intervenciją pagal „Šiaulių Dainų progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos
aprašą.“
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