PATVIRTINTA
Vilniaus J.I. Kraševskio gimnazijos
direktoriaus 2018 – 08 – 30
įsakymu Nr. V – 181
VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS
BUDĖTOJO-SAREGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1.Vilniaus J.I. Kraševskio gimnazijos budėtojo- sargo pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei.
2. Sargo pareigoms priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų.
3. Pareigybės lygis: budėtojas- sargas priskiriamas D lygio pareigybei.
4. Pareigybės paskirtus: užtikrinti gimnazijos saugumą.
5. Pavaldumas: budėtojas-sargas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
II SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAS ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Budėtojo- sargo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavimai.
7. Budėtojas- sargas turi žinoti ir išmanyti:
7.1. gimnazijos patalpų išdėstymą;
7.2. apšvietimo bei signalizacijos išdėstymą ir jis įjungimo bei išjungimo vietas;
7.3. pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos)
telefonų numerius;
7.3. pažinti gimnazijos darbuotojus;
8. budėtojas-sargas privalo vadovautis:
8.1. Lietuvos Respublikos įstatymais;
8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais
norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą
ir sveikata;
8.3. darbo saugos taisyklėmis;
8.4. darbo grafikais;
8.5. darbo tvarkos taisyklėmis;
8.6. darbo sutartimi;
8.7. šiuo pareigybės aprašymu;
8.8. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
9. Budėtojas-sargas atlieka šias funkcijas:
9.1. prieš darbo pradžią ir pabaigą tikrina įėjimus į gimnazijos pastatą ir kitas patalpas, įjungia ir
išjungia apšvietimą, atrakina ir užrakina duris;
9.2. prieš darbą iš lauko pusės apžiūri gimnazijos pastato langus, įsitikrina kad jie uždaryti, ar
nepalikta neišjungta šviesa;
9.3.prieš darbo pradžią ir pabaigą tikrina aptvertą mokyklos teritorija, užrakina ir atrakina vartelius;
9.4. kontroliuoja ir seka pašalinių asmenų įėjimą i gimnazijos teritorija;
9.5. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir neatlieka darbų, nesusijusių su darbo
užduoties vykdymu;
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9.6. teika gimnazijos direktoriui ar direktores pavaduotojui ūkio reikalams informaciją apie
atliekamus darbus ir iškilusias problemas;
IV SKYRIUS
MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
10. Budėtojas-sargas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
10.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
10.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas
ir mokinio elgesio taisykles;
10.3. informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją arba gimnazijos administraciją
apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
10.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti
asmenis; tėvus (globėjus) ar mokyklos darbuotojus ir, reikalui esant į policiją, greitąją pagalbą ir kt.
11.Budėtojas-sargas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas
pranešimą:
11.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
11.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis: tėvus
(globėjus), klasės auklėtoją ar mokyklos administraciją:
11.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir
kitus galimai svarbius faktus;
11.4. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt
V ATSISKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
12. Budėtojas-sargas už darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.
13. Budėtojas-sargas už atliktus darbus atsiskaito direktorei pavaduotojai ūkio reikalams ir pavaldu
gimnazijos direktoriui.
VI TEISĖS
14. Reikalauti, kad mokyklos vadovas (darbdavys) užtikrintų saugą ir sveikatą, nustatyta tvarka
aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
15. Sužinoti iš darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus
veiksnius.
16. Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo
sąlygų.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

(parašas)

(vardas, pavardė)
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