
PATVIRTINTA 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d.  

įsakymu Nr. V-127(1.4) 

        

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS LABORANTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos (toliau – gimnazija) laborantas yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį. Gimnazijos laboranto pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybių 

grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. būti fiziškai sveikas ir sugebantis savarankiškai dirbti; 

3.2. būti pareigingas, darbštus; 

3.3. mokėti lietuvių kalbą; 

3.4. turėti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindų; 

3.5. žinoti naudojamų cheminių priemonių laboratoriniams darbams sudėtį, savybes, 

naudojimosi jomis taisykles; 

3.6.  mokėti suteikti pirmąją  pagalbą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

4. Gimnazijos laborantas vykdo šias funkcijas: 

4.1. paruošia mokymo priemones laboratoriniams darbams; 

4.2. sutvarko priemones po laboratorinių darbų; 

4.3. prižiūri ir tvarko laboratorijas; 

4.4. prižiūri ir atsako už laboratorijose sandėliuojamų cheminių medžiagų ir prietaisų saugumą; 

4.5. kartu su mokytoju atsako už vaikų saugumą laboratorinių darbų metu; 

4.6. dirba pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą darbo laiką. 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

5. Darbuotojas turi teisę: 

5.1. reikalauti, kad ūkio dalies vedėjas laiku ir pakankamais kiekiais aprūpintų darbui skirtomis 

priemonėmis, įrankiais bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

5.2. reikalauti saugių ir sveikų darbo sąlygų; 

5.3. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos bei higienos reikalavimams, prieš tai pranešus gimnazijos administracijai; 

5.4. pateikti gimnazijos administracijai pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms pagerinti; 

5.5. dalyvauti gimnazijos susirinkimuose bei reikšti savo nuomonę. 



 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

6. Laborantas tiesiogiai pavaldus gimnazijos ūkio dalies vedėjui ir atskaitingas gimnazijos 

direktoriui. 

7. Darbuotojas atsako už: 

7.1. atliekamų darbų kokybę; 

7.2. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus. 

8. Už savo pareigų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako gimnazijos darbo tvarkos taisyklių 

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 


