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LABORANTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 14 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos laboranto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis: laborantas priskiriamas C lygio  pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: vykdyti gimnazijos chemijos, biologijos ir fizikos kabinetų prietaisų ir 

priemonių aptarnavimą. 

4. Pavaldumas: laborantas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Laboranto kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

5.1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;  

5.2. bendrieji gebėjimai ir elementarios žinios, reikalingos laboranto darbui. 

6. Laborantas turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. naudojamų medžiagų savybes, jų kokybę, patvarumo ir patikimumo reikalavimais; 

6.2. laboratorinių prietaisų bei įrangos paskirtį, naudojimą ir veikimo principus; 

6.3. atlikti cheminių – mechaninių medžiagų pavyzdžių tyrimo darbus. 

kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo 

užtikrinimo reikalavimus; 

6.4. gimnazijos struktūrą, jos darbo organizavimą; 

6.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

6.6. turėti privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą. 

7. Laborantas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų 

veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis; 

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.). 
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Laboranto funkcijos: 

8.1. prižiūrėti laboratorinius prietaisus, naudojamus ugdomajai veiklai; 

8.2. laiku informuoti mokytojus dėl įrenginių, mokymo priemonių netinkamos būklės 

eksperimentams atlikti, imtis priemonių gedimams pašalinti,  užtikrinti tinkamą jų naudojimą, švarą 

ir tvarką; 



 

8.3. padėti mokytojams organizuoti laboratorinius ir praktinius darbus: 

8.3.1. pagal mokytojo planą, nurodytą literatūrą ir mokytojui vadovaujant, paruošti gamtos 

mokslų pamokoms (laboratoriniams darbams) reikalingas priemones, vykdyti šių dalykų mokytojų 

nurodymus ir užtikrinti  mokinių darbų saugumą; 

8.3.2. po pamokos surinkti naudotas priemones, medžiagas, indus, išplauti ir sudėti į tam skirtas 

vietas; 

8.4. griežtai laikytis cheminių medžiagų laikymo, žymėjimo ir naudojimo taisyklių, dirbant su 

cheminėmis medžiagomis; 

8.5. rūpintis gimnazijos chemijos, biologijos ir fizikos kabinetų aprūpinimu, atnaujinimu, siūlyti 

medžiagų ir priemonių, reikalingų eksperimentams gamtos mokslų dalykų pamokose atlikti, 

įsigijimu; 

8.6. laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimų; 

8.7. laikytis bendrųjų elgesio ir profesinės etikos normų; 

8.8. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje; 

8.9. užtikrinti gimnazijos saugumą; 

8.10. vesti mokymo priemonių apskaitą, dalyko mokytojui nurodžius, atlikti laboratorinių priemonių 

inventorizaciją; 

8.11. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu; 

8.12. vykdyti gimnazijos direktoriaus nustatytus metinius uždavinius, kitus gimnazijos direktoriaus 

pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

  

9. Laborantas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

9.1. nedelsdamas nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas ir 

mokinio elgesio taisykles; 

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar įvykusias 

patyčias; 

9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: 

policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10. Laborantas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir 

kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje erdvėje  
ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.  

 

 

 

 

 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Laborantas atsako už: 

11.1. jam patikėto gimnazijos materialiojo turto saugumą ir atlygina atsiradusią žalą dėl jo netinkamo 

pareigų vykdymo; 

11.2. netinkamą pareigų vykdymą, dėl ko buvo sugadinta/sunaikinta įranga bei priemonės; 

11.3. priešgaisrinės saugos režimo nesilaikymą, dėl ko galėjo kilti arba kilo gaisras. 

12. Laborantas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Laborantas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Igoris Voiniušas 
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