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PATVIRTINTA
Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. V-67
16 priedas
PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO
KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 16
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Kiemsargis priimamas į darbą ir iš jo atleidžiamas lopšelio-darželio direktorius Lietuvos
Respublikos darbo kodekso bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Tai yra darbuotojas, kuriam
netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Profesijos kodas – 531101.
4. Pareigybės paskirtis – palaikyti tvarką ir švarą Dembavos lopšelio-darželio teritorijoje, prižiūrėti
lauko žaidimo aikštelių ir kiemo įrenginius, augmeniją.
5. Pareigybės pavaldumas – kiemsargis yra atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui.
6.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI KIEMSARGIUI
7. Kiemsargiu gali dirbti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą,
išklausęs įvadinį ir darbo vietoje darbo saugos, gaisrinės saugos instruktavimus bei turintis
higieninių įgūdžių mokymų pažymėjimus, gebantis pagarbiai bendrauti su vaikais, visais lopšeliodarželio darbuotojais bei ugdytinių tėvais.
8. Kiemsargis turi išmanyti:
8.1. lopšelio-darželio Darbo tvarkos taisykles, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių
reikalavimus ir Ekstremalių situacijų valdymo plano reikalavimus bei gebėti juos vykdyti;
8.2. darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles;
8.3. higienos normas, kurios nustato pagrindinius reikalavimus lopšelio-darželio teritorijos
priežiūrai;
8.4. darbo įrankių, pagalbinių priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles;
8.5. buitinių atliekų tvarkymo pagrindus;
8.6. šiukšlių išvežimo grafiką, specializuotos autotransporto įmonės telefono numerį.
9. Kiemsargis turi mokėti:
8.1. praktiškai panaudoti esamas pirmines gaisro gesinimo priemones kilus gaisrui;
8.2. suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju.
10. Kiemsargiui nekeliami specialūs kvalifikaciniai reikalavimai.

III SKURIUS
KIEMSARGIO FUNKCIJOS
10.1. Kiemsargio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: prižiūri lopšelio-darželio
želdinius ir gėlynus, karpo dekoratyvinius krūmus, pjauna žolę, sukasa vaikų smėlio dėžes;
10.2. kasdien patikrina, ar nėra kieme atvirų elektros laidų, atvirų santechninių šulinių. Radęs
pažeidimus, apie juos praneša ūkvedžiui;
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10.3. saugo ir prižiūri lauko inventorių, teritoriją, žaidimų aikšteles bei informuoja ūkvedį apie
sulūžusį inventorių;
10.4. žiemos metu laiku šalina sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, privažiavimo prie
virtuvės, buitinių atliekų konteinerių, įvažiavimo į lopšelio-darželį;
10.5. dirba tik su tvarkingais įrankiais, inventoriumi ir laikosi visų darbo saugumo reikalavimų;
10.6. tamsiu paros metu dirbdamas dėvi įspėjamąją liemenę;
10.7. saugo jam išduotas darbo priemones, darbo drabužius;
10.8. darbo inventorių naudoja tik lopšelio-darželio teritorijos priežiūrai;
10.9. praneša ūkvedžiui arba direktoriui apie pastebėtus darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių
pažeidimus;
10.10. nedelsiant iškviečia ugniagesių komandą, jei teritorijoje ar pastate kyla gaisras;
10.11. prieinamoje vietoje gesina gaisrą turimomis priemonėmis;
10.12. vykdo kitus ūkvedžio ir direktoriaus nurodymus, kurie priskirtini kiemsargio funkcijoms bei
užduotims;
11. Išeidamas iš darbo kiemsargis privalo perduoti ūkvedžiui jam priskirtas asmenines darbo ir
apsaugos priemones bei įrankius.
12. Praneša direktoriui arba vaiko gerovės komisijos pirmininkui apie pastebėta smurtą ar patyčias.
13. Praneša direktoriui apie patirtą smurtą ar pastebėtą smurto faktą.
14. Neužsiiminėja pašaliniais darbais, kalbomis ir netrukdo kitiems.
15. Turi teisę kreiptis pagalbos į pedagoginę psichologinę tarnybą.

IV SKYRIUS
KIEMSARGIO ATSAKOMYBĖ
16. Už darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą
darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
______________________
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