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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS 

 

RŪBININKO-BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 

PAREIGYBĖ 

 

1. Rūbininkas – budėtojas yra priskiriamas 5 grupės pareigybei.  

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – ūkines technines funkcijas atliekantis darbuotojas. 

4. Pareigybės pavaldumas – rūbininkas-budėtojas pavaldus Muzikos mokyklos direktoriaus 

pavaduotojui ūkiui. 

 

II  SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. Muzikos mokyklos rūbininku-budėtoju priimamas asmuo turintis ne mažesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą, fiziškai sveikas, sąžiningas, tvarkingas ir atsakingas, malonaus elgesio, pastabus; 

6. Rūbininkas-budėtojas turi žinoti: 

6.1. darbo saugos instrukcijas; 

6.2. policijos, priešgaisrinės apsaugos, greitosios medicininės pagalbos telefonų numerius; 

6.3. vandentiekio ir kanalizacijos, dujų, elektros, šilumos tinklų avarinių tarnybų iškvietimo 

telefonų numerius; 

6.4. mokėti naudotis elektroninio skambučio, automatinio kiemo vartų užtvaro, vaizdo 

stebėjimo kamerų ir priešgaisrinės signalizacijos valdymo sistemomis; 

6.5. mokyklos mokytojų ir administracijos, bei techninio aptarnaujančio personalo darbo 

tvarkos taisykles; 

6.6. kaip naudotis pirmosios medicininės pagalbos priemonėmis ir jas suteikti; 

6.7. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, asmens higienos ir 

sanitarijos reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. vykdo atvykstančių į mokyklą svečių registraciją, neįleidžia į mokyklą pašalinių asmenų; 



7.2.  rūbininkas-budėtojas pradėdamas darbą atjungia signalizaciją, pabaigęs darbą įjungia 

signalizaciją, išjungia apšvietimą, patikrina ar iš čiaupų, kranelių neteka vanduo, ar uždaryti langai, 

išjungia vandens tiekimo sistemą, užrakina visas patalpas; 

7.3. stebi vaizdo kameras, kad mokyklos teritorijoje nebūtų pažeidžiamos viešosios tvarkos 

taisyklės ir atsako už tvarką prie pagrindinio įėjimo į Muzikos mokyklą, pastebėjus pažeidimus,  

praneša tiesioginiam vadovui; 

7.4. materialiai atsako už mokinių, tėvų, mokyklos svečių drabužių saugojimą, palaiko rūbinėje 

tvarką ir švarą; 

7.5. surenka, išduoda ir saugoja visų klasių raktus; 

7.6. priima iš mokinių drabužius; 

7.7. išduoda numerėlius; 

7.8. perspėja, kad drabužių kišenėse neliktų asmeninių daiktų; 

7.9. pametus ar mokiniui sugadinus numerėlį informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkui, paima 

raštišką pasiaiškinimą iš numerėlį sugadinusio (pametusio) mokinio; 

7.10. patikrina, ar mokykloje esančios rakinamos patalpos patikimai užrakintos, ar nesijaučia 

patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų; 

7.11. patikrina ar  išjungti elektros įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti visą parą; 

7.12. patikrina ar mokyklos patalpose nepasiliko nakčiai žmonių; 

7.13. nepasitraukia iš savo darbo vietos, jeigu nėra informuotas mokyklos vadovas; 

7.14. esant mažam lankytojų srautui prižiūri prie pagrindinio įėjimo į Muzikos mokyklą esantį 

gėlyną; 

7.15. kilus pavojui, ar įvykus užpuolimui, naudojasi asmeninėmis gynybos priemonėmis, 

praneša atitinkamoms instancijoms ir mokyklos administracijai. 

7.16. vykdo kitus Muzikos mokyklos vadovo pavedimus susijusius su ūkine-technine veikla 

mokykloje; 

7.17. susirgus ar  dėl kitų priežasčių negalint išeiti į darbą, pranešti apie tai darbdaviui. 

 

V SKYRIUS 

 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8.1. jeigu į mokyklą pateko pašalinis (ne mokyklos bendruomenės) asmuo be registracijos; 

8.2. už priimtus laikinai saugoti drabužius; 

8.3. už dingusius ar prarastus dėl jo kaltės asmeninius daiktus; 

8.4. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos, vidaus darbo tvarkos taisyklių 

reikalavimų pažeidimus; 

8.5. už žalą padarytą mokyklai dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

9. Rūbininkui-budėtojui gali būti taikomos drausminės nuobaudos, administracinė, 

materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 

9.1. nevykdė arba prastai atliko savo pareigas, dėl ko jo prižiūrimoje teritorijoje susidarė 

antisanitarinė, bei netinkama darbui būklė; 

9.2. pažeidinėjo darbo drausmę; 

9.3. darbo metu girtavo; 

9.4. savo veiksmais ar neveiklumu padarė darbdaviui materialinę žalą. 

 

__________________________ 


