
BUDĖTOJO FUNKCIJOS 

 

 Budėtojas vykdo šias funkcijas: 

 pradėdamas ir baigdamas savo budėjimą, įjungia ir išjungia progimnazijos signalizaciją; 

 pradėdamas ir baigdamas savo budėjimą, patikrina, ar visų kabinetų bei kitų patalpų raktai yra tam 

skirtoje vietoje, apeina progimnaziją iš vidaus ir išorės, patikrina, ar uždaryti langai; 

 kultūringai aptarnauja progimnazijos bendruomenės narius, kitus užėjusius pašalinius asmenis; 

 kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į progimnaziją ir pildo atitinkamą registracijos žurnalą; 

 raktus darbuotojams išduoda tik pasirašius  tam skirtame sąsiuvinyje, darbo dienai pasibaigus juos 

priima; 

 iškelia vėliavą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 

 užtikrina jam patikėtų materialinių vertybių saugumą; 

 nepatiki savo pareigų vykdymo asmenims be administracijos leidimo; 

 tausoja progimnazijos nuosavybę, atsakingai naudojasi darbo priemonėmis; 

 priima ir saugo paliktus rūbinėje mokinių drabužius; 

 vykdo kitus progimnazijos direktoriaus ir/ar direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus, 

susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko; 

 pastebėjęs įsilaužimo į pastatą žymes, iškviečia policiją telefonu 112 ir informuoja progimnazijos 

administraciją. 

 vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 

priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Budėtojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 budėtojo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

 Budėtojui leidžiama dirbti ne jaunesniam kaip 18 metų amžiaus asmeniui; 

 budėtojas privalo žinoti ir išmanyti: 

 darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, civilinės saugos 

reikalavimus; 

 bendravimo, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

 taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus; 

 progimnazijos teritorijos, patalpų išplanavimą, pirminių gesinimo priemonių išdėstymą, 

progimnazijos evakavimo planą; 

 Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę. 

 Turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą. 

 Budėtojas privalo vadovautis: 

 Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

 progimnazijos nuostatais; 

 darbo tvarkos taisyklėmis;  

 darbo sutartimi; 

 kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis 

ir pan.). 
 


