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DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS 

KERAMIKOS LABORANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos keramikos laboranto pareigybė 

yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis -  C. 

3. Pareigybės paskirtis – asistuoti keramikos mokytojui. 

4. Pareigybės pavaldumas - keramikos laborantas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

ūkiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją; 

5.2. turėti medicinos įstaigos galiojančią sveikatos patikrą;  

5.3. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

6. Darbuotojas privalo vadovautis: 

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų 

saugą ir sveikatą; 

6.3. darbo tvarkos taisyklėmis; 

6.4. darbo sutartimi; 

6.5. šiuo pareigybės aprašymu. 

  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas: 

7.1. asistuoti keramikos mokytojui; 

7.2. paruošti molį keramikos ir skulptūros pamokoms; 

7.3. išdalinti gipsines formas, molį, glazūras bei kitas priemones; 

7.4. vykdyti darbų tvarkymą, džiovinimą, degimą, glazūravimą ir kt.; 

7.5. prižiūrėti bei paruošti žiedimo stakles, glazūras; 

7.6. sutvarkyti klasę, įrankius bei priemones; 

7.7. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus mokyklos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo 

laiko. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 



8.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

8.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos mokinio 

elgesio taisykles; 

8.3. informuoja patyrusio patyčias, smurtą direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba mokinio klasės 

auklėtoją/ mokytoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

8.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Darbuotojui draudžiama: 

9.1. savarankiškai ardyti ir remontuoti keramikos krosneles, žiedimo stakles; 

9.2. drėgnu skuduru ar drėgnomis rankomis valyti įrenginius, skydelius, elektros paskirstymo dėžutes, 

prieš tai neišjungus srovės; 

9.3. palikti mokinius be priežiūros, esant įjungtiems elektros įrenginiams ir nesant klasėje mokytojui. 

10.  Darbuotojas  atsako už: 

10.1. mokinių saugumą ir tvarką keramikos klasėje; 

10.2. pastebėjus elektros įrenginių gedimus, skubiai kreiptis į mokyklos elektriką; 

10.3. baigus darbą išjungti elektros prietaisus, ventiliaciją, uždaryti langus. 

10.4. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą; 

10.5. švaros ir tvarkos palaikymą mokinių pamokų metu; 

10.6. tvarkingą įrenginių eksploataciją; 

10.7. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;  

10.8. darbo drausmės pažeidimus; 

10.9. žalą, padarytą mokyklai, dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

11. Darbuotojas  už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

___________________ 

 


