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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“
VYR. VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR.14
I. BENDROJI DALIS
1. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau-lopšelis-darželis) vyr. virėjas yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Vyr. virėjo pareigybė reikalinga ugdytinių maisto gamybos organizavimui ir gaminimui.
3. Įgyta virėjo kvalifikacija ir praktinio darbo patirtis, virtuvės darbuotojų higieninių mokymų
kursų pažymėjimas, raštvedybos pagrindai.
4. Gebėjimai: planuoti ir organizuoti virtuvės darbą
5. mokėti naudotis virtuvėje esančiais įrengimais pagal eksploatacines gamyklos gamintojo
instrukcijas ir jas vykdyti;
II. FUNKCIJOS
6. Maisto sandėlio darbo organizavimas:
6.1. maisto produktų užsakymas ir priėmimas,
6.2. maisto produktų išdavimas iš sandėlio pagal važtaraštį (forma Nr. 299);
6.3. gaunamų ir išduodamų maisto produktų apskaitos pagal formą Nr. M-17 vedimas ir atsiskaitymas su buhalterija;
7. Maisto gamybos organizavimas virtuvėje:
7.1. garantuoja geros kokybės , laikantis technologinių reikalavimų, patiekalų ruošimą;
7.2. ruošia maistą pagal bendrosios praktikos slaugytojo sudarytą valgiaraštį;
7.3. paskirsto darbą virtuvės darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymo kokybę;
7.4. kontroliuoja virtuvės išleidžiamos produkcijos gamybą, žaliavų ir maisto produktų,
priemonių naudojimą, technologijos ir sanitarijos normų laikymąsi;
7.5. matuoja temperatūrą šaldytuvuose, esančiuose virtuvėje ir sandėlyje, ir registruoja žurnale.
8. Užtikrina produktų, prekių ir inventoriaus saugą pagal higienos- sanitarijos reikalavimus.
9. Kontroliuoja, kad virtuvės darbuotojai laikytųsi, sanitarijos- higienos normų reikalavimų,
saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų reikalavimų.
10. Teikia pasiūlymus administracijos darbuotojams dėl virtuvės darbo pagerinimo.
11. Vyr. virėjas savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais maisto gamybą,
lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
III. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
13. Vyr. virėjas atsako:
13.1. už maisto sandėliuose esančių produktų laikymą ir išdavimą pagal su direktoriumi
pasirašytą materialinės atsakomybės sutartį;
13.2. už Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių maisto
gamybą ir maitinimo organizavimą ugdymo įstaigoje, direktoriaus įsakymų vykdymą;
13.3. už teisingą technologinio proceso organizavimą, įrengimų panaudojimą pagal paskirtį;
13.4. už gaminamos produkcijos kokybę;
13.5. už darbo drausmės pažeidimus;

14. už vyr. virėjo pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, užduočių
atlikimą laiku, asmeniškai rengiamų dokumentų atitikimą reikalavimams.
15. Vyr. virėjas tiesiogiai pavaldus direktoriui ir atskaitingas bendrosios praktikos slaugytojui.
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