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 PATVIRTINTA   

Vilniaus Baltupių progimnazijos 

L. e. direktoriaus pareigas 

Lino Vasarevičiaus 

2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3 

 

 

VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS 

LABORANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – laborantas.  

2. Pareigybės grupė – III (specialistas). 

3. Pareigybės lygis – B. 

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus Baltupių progimnazijos 

(toliau – Progimnazijos) direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis 

išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

5.2. mokėti lietuvių kalbą; 

5.3. išmanyti materialinės atsakomybės pagrindus; 

5.4. išmanyti organizacinės technikos, baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus; 

5.5. žinoti darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus; 

5.6. žinoti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, naudojimo būdus; 

5.7. išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos normas 

bei taisykles; 

5.8. gebėti savarankiškai planuoti darbo laiką, vertinti savo veiklą, diegti pažangią patirtį;  

5.9. turėti šias asmenines savybes: sąžiningumą, atsakingumą, pareigingumą. 

5.10. vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, darbo tvarkos taisyklėmis, 

direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

6.1. Prižiūrėti laboratorinius techninius elektros prietaisus, naudojamus ugdomajai veiklai, 

laiku informuoti mokytojus dėl įrenginių, mokymo priemonių netinkamos būklės eksperimentams 

atlikti, imtis priemonių gedimams pašalinti, užtikrinti tinkamą jų naudojimą, švarą ir tvarką; 

6.2. Vesti mokymo priemonių apskaitą, mokytojui nurodžius, atlikti laboratorinių priemonių 

inventorizaciją; 

6.3. Padėti mokytojams organizuoti laboratorinius ir praktinius darbus; 

6.4. Pagal mokytojo planą, nurodytą literatūrą ir mokytojui vadovaujant, paruošti gamtos 

mokslų pamokoms (laboratoriniams darbams) reikalingas priemones, vykdyti mokytojų nurodymus 

ir užtikrinti mokinių darbų saugumą; 

6.5. Po pamokos surenkti naudotas priemones, medžiagas, indus, išplauti ir sudėti į tam skirtas 

vietas;  



 2 

6.6. Griežtai laikytis cheminių medžiagų laikymo, žymėjimo ir naudojimo taisyklių, dirbant su 

cheminėmis medžiagomis; 

6.7. Teikti siūlymus Progimnazijos viešųjų pirkimų organizatoriui dėl medžiagų ir priemonių, 

reikalingų eksperimentams gamtos mokslų dalykų pamokose atlikti, įsigijimo; 

6.8. Vykdyti kitus Progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, 

neviršijant nustatyto darbo laiko. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

7.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

7.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

7.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: 

policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas informacijos: 

8.1. esant galimybei, išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

8.2. įvertina grėsmę mokiniui ir, esant poreikiui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių ar institucijas (policiją); 

8.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių 

ir kitus galimai svarbius faktus; 

8.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

8.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

 

________________________ 

 

Susipažinau, supratau ir įsipareigoju vykdyti:  

 

___________________________________ 

( parašas, data) 

___________________________________ 

(vardas, pavardė)                                                                                     

http://www.draugiskasinternetas.lt/

