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BUDĖTOJO-APSAUGOS DARBUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

                                                          BENDROJI DALIS 

 

1. Budėtojas-apsaugos darbuotojas priklauso darbininkų  grupei.  

2. Pareigybės lygis: budėtojas-apsaugos darbuotojas priskiriamas D lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: kontroliuoti ir sekti pašalinių įėjimą į Centro pradinę mokyklą. 

4. Pavaldumas: budėtojas-apsaugos darbuotojas pavaldus direktoriui ir ūkio dalies vedėjui 

(ūkvedžiui). 

 

II. SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Budėtojas-apsaugos darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas; 

5.2. žinoti mokyklos struktūrą, jos darbo organizavimą; 

5.4. pasitikrinęs sveikatą ir nustatytąja tvarka instruktuotas asmuo; 

5.5. turėti galiojančią privalomos sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę. 

5.6. budėtojas-apsaugos darbuotojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

mokyklos nuostatais, mokyklos vadovo įsakymais, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareigybių aprašymu. 

  

   III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Budėtojas-apsaugos darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

6.1. prižiūri paskirtas patalpas, įjungia ir išjungia apsaugos ir gaisro signalizaciją, 

apšvietimą, atrakina ir užrakina duris, užtikrina bendrąją tvarką. 

7. Kad darbai būtų atliekami gerai ir saugiai, budėtojas - apsaugos darbuotojas turi žinoti: 

7.1. patalpų, už kurių priežiūrą yra atsakingas, išdėstymą; 

7.2. apsaugos ir gaisro signalizacijų veikimo ir naudojimo tvarką; 

7.3. pagrindinių ir atsarginių patalpų raktų laikymo vietą; 

7.4. patalpų patikrinimo prieš darbo pradžią, įstaigos darbuotojams baigus darbą (ar išjungta 

šviesa, elektros prietaisai, kompiuteriai, šildytuvai, uždaryti langai, nėra pasilikusių žmonių); 

7.5. įstaigos vadovų, policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos 

telefonus; 

7.6. kaip elgtis įvykus gaisrui, nelaimingam atsitikimui, (kam pranešti, kokių priemonių 

imtis ir t.t.); 



8. Budėtojas-apsaugos darbuotojas turi mokėti: 

8.1. kultūringai elgtis su įstaigos darbuotojais ir kitais atvykstančiais asmenimis;  

8.2. patikrinti paskirtas patalpas ir apie rastus gedimus (pvz.: sugedus durų užraktui, blogai 

užsidarančius langus ir t.t.) nedelsdamas pranešti direktoriui arba kitam vadovaujančiam asmeniui; 

8.3. patikrinti ar gerai veikia apsaugos, gaisro signalizacijos, ryšio priemonės; 

8.4. greitai reaguoti į susiklosčiusią ekstremalią situaciją, pranešti direktoriui ar kitam 

vadovaujančiam asmeniui, iškviesti atitinkamas tarnybas ir suteikti visokeriopą pagalbą (nurodyti 

patalpų paskirtį, kaip jos išdėstytos, kur yra atsarginiai išėjimai ir t.t.); 

8.5. budėtojas-apsaugos darbuotojas turi dirbti dorai ir sąžiningai, laiku ir tiksliai vykdyti 

teisėtus darbdavio nurodymus, laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, 

tausoti įstaigos turtą;  

 

 IV. SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Budėtojas-apsaugos darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

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

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

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą, mokinio klasės mokytoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

9.4. 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.). 

10. Kiemsargis, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas 

pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

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

(policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės mokytoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

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

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.   

 

V. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11.  Budėtojas-apsaugos darbuotojas atsako už: 

11.1. etikos ir moralės normų darbe ir visuomenėje laikymąsi; 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


11.2. už savo pareigų netinkamą vykdymą budėtojas-apsaugos darbuotojas atsako mokyklos 

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

11.3. budėtojas-apsaugos darbuotojas, padaręs žalą mokyklai, atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________________ 

 

 

 


