APTARNAUJANČIO PERSONALO SĄRAŠAS 2018 – 2019 M.M.

Eil.
Nr.

Vardas,
pavardė

Pareigos

1.

Diana Auglienė Mokytojos
padėjėja 6 gr

1 et.

Kuriose
amžiaus
grupėse
dirba
4-5 m.

2.

Onutė
Gumbienė

1 et

2-3 m.

3.

Vida Bareišienė Mokytojos
padėjėja 8gr

1et.

3-4 m.

4.

Valerija Plesko Mokytojos
padėjėja 2gr

1et.

3-4 m.

5.

Daiva
Sadzevičienė

Mokytojos
padėjėja 5gr

1 et.

5-6 m.

6.

Nijolė
Solovjova

Mokytojos
padėjėja 11 gr

1et

4-5 m.

7.

Laimutė
Lukošiūnienė

Mokytojos
padėjėja 12gr

1et.

2-3 m.

8.

Vera
Romanenko

Mokytojos
padėjėja 3gr.

1et.

4-5 m.

Mokytojos
padėjėja 10 gr

Etatas

Specialieji reikalavimai,
pagrindinės funkcijos

Dirbti gali ne jaunesnis negu 18
metų asmuo, gavęs medicininės
komisijos leidimą dirbti ir
išklausęs higienos įgūdžių kursus,
(įgijęs vidurinį išsilavinimą iki
2022 m.).
Pareigos: 1.Kartu su paskirtos
grupės auklėtoja prižiūrėti vaikus
udymo veikloje; lydėti vaikus į
lauką, išvykas.
2. Užtikrinti gerą patalpų,
įrengimų, inventoriaus higienos
būklės priežiūrą.
3. Pagal maitinimo grafiką atnešti
maistą iš virtuvės, dalinti maistą,
padėti auklėtojoms ugdyti valgymo
įgūdžius.
4. Vykdyti kitus darbus grupėje.

9.

Mokytojos
padėjėja 4 gr.

1et.

10. Jolanta
Muznikienė

Mokytojos
padėjėja 7 gr.

1et.

11. Onutė
Nikitinienė

Mokytojos
padėjėja 1gr

1 et.

12.

Jolita
Jablonskienė

Erika
Sungailienė

3-4 m.
6-7m

Visuom.sveikatos 1 et
prižiūros
specialistė –
dietistė

6-7 m.

Ne mažesnis kaip aukštesnysis
išsilavinimas.Atitikti LR
sveikatos apsaugos ministro
nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus.
Koordinuoti įstaigos sveikatos
stiprinimo, profilaktikos,
sveikos gyvensenos, higienos,
maitinimo organizavimo
veiklą. Kontroliuoti auklėtojų
padėjėjų darbą.

13.

Aldona
Karalienė

Direktorės
pavaduotoja
ūkiui

1 et.

14.

Virginija
Jurkevičienė

Raštvedė

1 et.

15.

Onutė
Mižutavičienė

Sandėlinkė

0,75 et.

16.

Edita
Juškauskienė
Vilma
Bičkauskienė
Aliona
Susunova

Virėja

1 et.

Vyr. virėja

1 et.

Virėja

1 et.

Vilma
Kelbauskienė

Pagalbinė
darbininkė

0,5et

17.
18.

19.

Aukštasis išsilavinimas (įgytas
iki 2022 m.) .
Funkcijos: vieš.pirkimų
organ.;saugos darbe, gaisrinės
saugos,
elektrosaugos, darbo higienos
priežiūra. Pasatatų, statinių,
remonto priežiūra.
Nepedagoginių darbuotojų
darbo
organizavimas.
Ne mažesnis kaip aukštesnysis
išsilavinimas, mokėjimas dirbti
,,Microsoft Office programiniu
paketu”. Tvarkyti įstaigos
raštvedybą, archyvą,
darbuotojų asmens bylas, dirbti
su LOBSTER programa,
Mokinių registru,
Centralizuoto mokinių
priėmimo programa.
Ne mažesnis kaip aukštesnysis
išsilavinimas.
Funkcijos: 1.Prekių priėmimas
ir išdavimas.
2. Priimtų prekių priėmimoišdavimo apskaita.
3. Sandėliuoja prekes.
4. Koordinuoja programas
,,Pienas vaikams”, ,,Vaisių
vartojimo skaitinimas”.
Virėju gali dirbti asmuo turintis
specialųjį išsilavinimą.
Pareigos: 1. Gaminti ir laiku
pateikti vaikams geros kokybės
maistą.
2. Priimti produktus iš
sandėlio.
3. Atsakyti už maisto
gaminimą, saugojimą ir
išdavimą į grupes, už virtuvės
patalpų,inventoriaus, indų
priežiūrą ir sanitarinę būklę.
4. Žinoti maitinimo normas,
maisto ruošimo taisykles.
Palaikyti visų virtuvės patalpų
švarą, ruošti daržoves maisto
gaminimui ir prižiūrėti
daržovių laikymo patalpas,
markiruoti virtuvės inventorių,
po maisto išdavimo į grupes
plauti indus, puodus katilus
vieną kartą į savaitę atlikti

20.

Zita Šarkienė

valytoja

0,75et.

21.

Vytautas
Karalius

Darbininkas –
santechnikas
Darbininkaspastatų ir statinių
priežiūros

0,5 et.
0,25 et.

22.

Andrius Šukutis

Elektrikas

0,5et.

23.

Zita
Gataveckienė

Kiemsargė

0,75 et.

Telefonas: 8 349 52053 (pavaduotoja ūkiui)

generalinį visų virtuvės patalpų
valymą ,indų ir įrankių
dezinfekavimą.
Pareigos: 1. Palaikyti tvarką ir
švarą priskirtose patalpose.
2. Valyti langus, stendus, gėles.
3. Mokėti naudotis darbo
įrankiais, cheminėmis valymo
priemonėmis.
Gali dirbti ne jaunesnis, kaip
18 metų asmuo, privalomai
pasitikrinęs sveikatą, žinantis
priešgaisrinės saugos
reikalavimus.
Pareigos: 1.Valyti pastato
stogą, latakus.
2. Atliktis smulkius remonto
darbus.
3. Kontroliuoti kanalizacijos
šulinių dangčių tvarkingumą.
4. Atlikti kanalizacijos valymo
darbus.
5. Paruošti įstaigos šildymo
sistemą šildymos sezonui.
6. Atlikti smulkius
santechninius darbus.
Į darbą priimamas asmuo,
turintis V elektrosaugos
kategoriją.
Atsakyti už įstaigos elektros
ūkį.
Užtikrinti elektros įrengimų,
mechanizmų, prietaisų darbą.
Remontuoti ir keisti jungiklius,
rozetes, smulkius elektros
prietaisus.
Atsako už švarą ir tvarką
įstaigos teritorijoje: pjauna
žolę, prižiūri gėlynus, ravi,
laisto, žiema nukasa sniegą
,tvarko pavėsines, prižiūri
teritorijoje medžius ir
krūmus,po darbo priduoda
signalizacija.

