VALYTOJO PAREIGYBĖ
Pareigybės lygis – D.
FUNKCIJOS
Atėjus į darbą, patikrinti durų, langų, tualetų, inventoriaus ir kt. būklę. Apie sugadinimus ar
avarijas pranešti apsaugos darbuotojui ir pagal galimybes likviduoti avarinę padėtį.
Kasdien valyti dulkes nuo stalviršių (dokumentais nukrauti stalai nevalomi, patys dokumentai –
netvarkomi); valyti ir dezinfekuoti telefonų aparatų, durų rankenas, laiptų turėklus;
specialiomis, dangos paviršių atitinkančiomis valymo priemonėmis plauti kietas grindų dangas
(linoleumą, laminatą, parketą, akmens masės plyteles), laiptus ir laiptų aikšteles, nuvalyti
išteptas sienų, langų vidinių paviršių vietas; išvalyti šiukšliadėžes (šiukšles surinkti ir išnešti į
nurodytus konteinerius).
Du kartus per dieną išvalyti sanitarines patalpas – nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir bendro
patalpų valymo metu (išteptos vietos nuvalyti po kiekvienos pertraukos). Dezinfekcija atlikti
vieną kartą per dieną. Sanitarinėse patalpose esantys nuotekų vamzdynai vieną kartą per savaitę
turi būti dezinfekuoti kanalizacijos vamzdžių valikliais.
Vieną kartą per savaitę valyti sanitarinių patalpų sienas (išteptas vietas nuvalyti kasdien).
Du kartus per dieną valyti sporto ir šokių sales – nuo 11.00 val. iki 13.00 val. ir bendro patalpų
valymo metu.
Du kartus per savaitę dulkes valyti nuo vidinių palangių, spintų, lentynų, stalų ir kėdžių kojelių
bei stalų, spintų ir lentynų sienelių.
Vieną kartą per savaitę: valyti kabinetų, klasių koridorių, laiptinių sienas, duris, durų staktas ir
jų įstiklintus paviršius, paveikslus, įrėmintas nuotraukas ir pakabintus laikrodžius, kompiuterių
ir biuro įrangas valyti specialiomis antistatinėmis priemonėmis (išteptos vietos nuvalyti
kasdien).
Vieną kartą per metus (iki rugpjūčio 30 d.) nuvalyti langus (stiklus ir rėmus, palanges).
Vieną kartą per mėnesį nuvalyti radiatorius, išsiurbti minkštus baldus, išvalyti dėmes.
Vieną kartą per metus valyti šviestuvus.
Iki rugpjūčio 27 d. mokyklos patalpas paruošti rugsėjo 1 d.
Taupyti elektros energiją, vandenį.
Laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Žinoti, kur darbo vietoje yra gaisro
gesinimo priemonės, mokėti jomis naudotis, vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą.
Nuolat darbo vietoje turėti darbuotojo pažymėjimą.
Budinčios valytojos darbo laikas pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 13.00 val.
Valytojų darbo laikas 13.00-20.00 val.
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.“
___________________

