
 

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

 

1. Priimami į darbą asmenys, kurių amžius ir sveikata leidžia atlikti budėtojo pareigas ir 

kuriems šias pareigas nedraudžia atlikti Lietuvos Respublikos įstatymai. 

2. Netaikomi išsilavinimo  ar profesinės  kvalifikacijos  reikalavimai. 

3. Privalo vadovautis gimnazijos nuostatais, gimnazijos direktoriaus įsakymais, gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, gimnazijos bendruomenės 

etikos kodeksu, šiuo pareigybės aprašymu. 

4. Turi būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, gebėti bendrauti. 

 

ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

5. Budėtojas vykdo šias funkcijas: 

5.1.  Kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į gimnaziją. 

5.2. Veda atvykstančių į gimnazijos asmenų registraciją. 

5.3. Atvykus pašaliniams asmenims, juos palydi ten, kur jie atvyko ar padeda jiems rasti 

asmenis, pas kuriuos jie atvyko.  

5.4. Veda išduodamų ir grąžinamų gimnazijos patalpų raktų registraciją. 

5.5. Kontroliuoja automobilių parkavimą gimnazijos teritorijoje. 

5.6. Priima ir saugo paliktus rūbinėje mokinių drabužius. 

5.7. Rakina rūbines ir neįleidžia į rūbinių vidų pašalinių žmonių. 

5.8. Darbo pabaigoje, atsakingai patikrina ar patalpose išjungta šviesa,  nėra vandens nuotėkio 

tualetuose ir valgykloje, uždaro gimnazijos langus ir duris, tai daro lauko puse apeinant gimnazijos 

pastatą. 

5.9. Vakare, po darbo užkoduoja visas gimnazijos zonas, gimnaziją priduoda apsaugos 

tarnybai.  

5.10. Apie iškilusias problemas informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

5.11. Esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus gimnazijos direktoriaus ar direktoriaus 

pavaduotojo ūkio reikalams, neviršijant nustatyto darbo laiko. 

5.12. Laikosi gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, į darbą atvyksta nustatytu laiku ir blaivus. 

Darbe nevartoja alkoholinių gėrimų, nesisvaigina narkotinėmis medžiagomis, nerūko. 

5.13. Neatvykęs į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, apie tai praneša direktoriaus pavaduotojui 

ūkio reikalams arba gimnazijos direktoriui; 

5.14. Nepaveda savo pareigų atlikimo kitam asmeniui be gimnazijos direktoriaus sutikimo; 

5.15. Kartą metuose, nustatyta tvarka, pasitikrina sveikatą ir patikros duomenis pateikia 

gimnazijos admininistracijai. 

5.16. Kartą į 5 metus, nustatyta tvarka išklauso, higienos ir pirmosios medicinos pagalbos 

mokymo programas, gauna Sveikatos žinių pažymėjimus. 

5.17.  Kartą į 5 metus, nustatyta tvarka išklauso priešgaisrinės saugos ir saugos darbe kursus, 

gauna pažymėjimus. 

5.18. Darbe laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, 

higienos reikalavimų. 

6. Budėtojas privalo žinoti: 

6.1. gimnazijos pastato struktūrą; 

6.2. materialinės atsakomybės pagrindus; 



6.3. apsaugos ir priešgaisrinės sistemos naudojimo bei patalpų zonų užkodavimo, užrakinimo 

ir perdavimo saugos tarnybai tvarką; 

6.4. nustatytą drabužių priėmimo į rūbinę, jų saugojimo ir išdavimo tvarką; 

6.5. tiesioginio vadovo (direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams) telefonų numerius; 

6.6. darbdavio nustatytą pranešimų apie gaisrą, nelaimingą atsitikimą ir avariją tvarką, 

policijos, ugniagesių, avarinių tarnybų iškvietimo tvarką; 

6.7. kur ir kaip išjungiami elektros ir vandentiekio tinklai; 

6.8. elektrosaugos pagrindus; 

6.9. gebėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą sau ir kitiems nukentėjusiems nelaimingo 

atsitikimo metu; 

6.10. žinoti, kaip jam elgtis kilus gaisrui, mokėti panaudoti gaisro gesinimo priemones; 

6.11. kad, sužinojus, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, 

nedelsiant imtis tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoti mokyklos vadovą ar 

kitą atsakingą asmenį. 
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