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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  

BUDĖTOJO-SARGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – budėtojas-sargas.  

2. Pareigybės grupė – V (nekvalifikuotas darbuotojas). 

3. Pareigybės lygis – D. 

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 vidurinį išsilavinimą; 

5.2. mokėti lietuvių kalbą; 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės 

aktus, reglamentuojančius jo veiklą; 

5.4. žinoti Progimnazijos pastatų, patalpų išplanavimą, evakavimo schemas; 

5.5. ryšio ir apsaugos bei gaisrinės signalizacijos sistemas ir veikimo principus; 

5.5. žinoti jam pavestos prižiūrėti teritorijos ribas; 

5.6. žinoti, kaip elgtis, iškilus pavojingai situacijai; 

5.7. žinoti, kaip elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisrui, mokėti suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą; 

5.9. gebėti savarankiškai organizuoti darbo laiką, vertinti savo veiklą, diegti pažangią patirtį; 

5.10. žinoti vandentiekio ir kanalizacijos, dujų, elektros, šilumos tinklų avarinių tarnybų 

iškvietimo telefonų numerius, šiukšlių išvežimo grafiką, specializuotos autotransporto įmonės 

dispečerio telefono numerį; 

5.11. turėti šias asmenines savybes: sąžiningumą, atsakingumą, pareigingumą; 

5.12. 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. saugoti paskirtus pastatus, patalpas ir materialines vertybes; 

6.2. įjungti apšvietimą, patikrinti pastatų būklę, teritoriją, užrakinti vartus, duris po darbo ir 

atrakinti prieš darbo pradžią; 

6.3. kilus pavojui, gaisrui, imtis skubių priemonių jiems likviduoti, apie tai pranešti 

priešgaisrinės saugos tarnybai ir informuoti Progimnazijos direktorių; 
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6.4. ątvykus į darbą, apeiti teritoriją, Progimnazijos patalpas, patikrinti ar uždaryti langai ir 

durys, ar išjungtas apšvietimas ir elektros įrengimai bei prietaisai; 

6.5. prižiūrėti švarą ir tvarką Progimnazijos teritorijoje ir jos patalpose; 

6.6. stebėti ateinančius lankytojus, teikti jiems informaciją savo kompetencijos ribose, neįleisti į 

Progimnaziją įtartinų, pašalinių asmenų; 

6.7. apie nenumatytas pavojingas situacijas nedelsiant informuoti Progimnazijos direktorių arba 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams; 

6.8. kontroliuoti Progimnazijos patalpų raktų išdavimą ir grąžinimą tam skirtame žurnale. 

 

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/

