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Kretinga  

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 
1. Rūbininkas yra priskiriamas III grupei (darbininkai), dirbantis Kretingos Simono 

Daukanto progimnazijoje.  

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis. Rūbininkas – tai asmuo, kuris turi gebėjimą savarankiškai dirbti ir 

tinkamai bendrauti su mokiniais.  

4. Pareigybės pavaldumas. Rūbininkas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM RŪBININKUI 

 

5. Rūbininkas privalo: 

5.1. laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimu; 

5.2. būti išklausęs sanitarijos – higienos mokymo kursus; 

5.3. prieš įsidarbindamas progimnazijos rūbininkas privalo pasitikrinti sveikatą ir gauti 

medicininės komisijos išvadą, kad sveikatos būklė tinka darbui mokykloje. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO RŪBININKO FUNKCIJOS 

 
6. Rūbininkas privalo mokėti, žinoti: 

6.1. Rūbus leidžiama pasiimti tik pamokoms pasibaigus arba pateikus pažymą: 

6.2. esant būtinumui, mokinį išleisti anksčiau iš pamokų, pažymą rūbams paimti išduoda klasės 

auklėtojas. 

7. Esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus progimnazijos administracijos, neviršijant 

nustatyto darbo laiko. 

8. Palaikyti rūbinės sanitarinę būklę, švarą prieš ir po pamokų. 

9. Kultūringai aptarnauti mokinius, būti paslaugiam, laikytis etikos normų. 

10. Prižiūrėti tvarką progimnazijos fojė. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

11. Rūbininkas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

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

11.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 
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11.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

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

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

12. Rūbininkas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas 

pranešimą: 

12.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

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

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

(policiją); 

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

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

12.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

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

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

 

                                                          V SKYRIUS 

                                                         ATSAKOMYBĖ 

13. Rūbininkas atsako už: 

13.1. greitą ir mandagų mokinių aptarnavimą; 

13.2. mokinių rūbų saugumą; 

13.3. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, priešgaisrinės saugos taisyklių elektrosaugos 

reikalavimų laikymąsi; 

13.4. tinkamą darbo laiko naudojimą, darbo drausmės pažeidimą. 

     14. Už netinkamą pareigų vykdymą rūbininkė atsako pagal vidaus darbo tvarkos taisykles ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką. 

    

 

 

 

 

SUSIPAŽINAU  

 

Data ___________  

 

 

____________                  ________________  

      (parašas)   (vardas, pavardė) 

 
 

http://www.draugiskasinternetas.lt/

