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PATVIRTINTA 

Raguvos gimnazijos direktoriaus  

2017 m. vasario 1 d.  

įsakymu Nr. P1-14 
 

PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJOS  

VAIRAVIMO MOKYTOJO - INSTRUKTORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vairavimo mokytojo - instruktorius (toliau – instruktorius) yra 

priskiriamas specialistų grupei, kurių pareigybės priskiriamos B lygiui, atsižvelgiant į būtiną 

išsilavinimą toms pareigoms eiti. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis - tinkamai organizuoti ir įgyvendinti B kategorijos vairuotojų praktinį 

rengimą, puoselėti mokinių vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius 

gebėjimus, vairavimo atsakomybę ir drausminę kultūrą, atsižvelgus į mokinio siekius, polinkius 

ir gebėjimus, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos 

planavimo pagrindų. Užtikrint saugomų dokumentų ir vaizdo įrašų tinkamą priežiūrą, jų 

apskaitą ir apsaugą, 

4. Pavaldumas - instruktorius pavaldus direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams. 

. 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Instruktoriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

5.1. ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 

1995 metų;  

5.2. ne mažesnė kaip trejų metų vairavimo patirtį B, BE, kategorijose, 

5.3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo 

mokykloje vairuotojų mokytoju, 

5.4. atsakingumas, mandagumas ir sąžiningumas, 

5.5. punktualumas ir diplomatiškumas bei atsakomybė už savo rezultatus. 

5.6. darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai; 

5.7. valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas.  

6. Instruktorius išmanyti turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. gimnazijos struktūrą, darbo organizavimo principus;  

6.2. gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles; 

6.3. gimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;  

6.4. dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

6.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektrosaugos 

reikalavimus. 

7. Instruktorius privalo vadovautis: 

7.1.  Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais 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; 
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7.6.  kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Instruktorius atlieka šias funkcijas: 

8.1.  laiku ir tiksliai vykdo teisėtus gimnazijos administracijos nurodymus bei gimnazijos 

savivaldos institucijų teisėtus nutarimus; 

8.2.  moko vaikus praktinio vairavimo pagal galiojančias KET. 

8.3.  vykdo valstybinius autotransporto priemonių vairuotojų mokymo planus ir programas. 

8.4.  tvarkingai veda reikalingą šiam darbui dokumentaciją, t.y. vairavimo lapus (turi atitikti 

patvirtintą vairavimo mokymo teminį planą), kelionės lapus. 

8.5. vengia konfliktinių situacijų su mokiniais, esant reikalui apie tai informuoti administraciją. 

8.6. informuoja gimnaziją apie mokinio pažangumą ir lankomumą, neįvykusius praktinius 

užsiėmimus. 

8.7. mokydamas mokinius laikosi kelių eismo taisyklių, nekompromituoja įstaigos įžūliu ir 

nekultūringu važiavimu. 

8.8.  laikosi pedagoginės etikos reikalavimų. 

8.9. prižiūri, kad mokomasis automobilis būtų techniškai tvarkingas. Sugedus transporto 

priemonei – nedelsiant informuoja administraciją ir mokinius apie mokymų tvarkaraščio 

pasikeitimus. 

8.10.  nuolat gilina dalykines (KET), pedagogines, psichologines žinias, plečia savo akiratį. 

8.11.  analizuoja savo veiklą ir įsivertina veiklos rezultatus.  

8.12. domisi naujovėmis vairuotojų mokymo srityje, taiko jas savo veikloje. 

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

9.1.  nedelsdamas įsikiša ir 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.  informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją 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 mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10. Instruktorius, 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 mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją); 

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

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

11. Instruktorius atsako už: 

11.1. administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą;  

11.2. tvarkingą techninių priemonių naudojimą tik mokymo tikslams; 

11.3. teisingą darbo laiko ir pamokos laiko naudojimą; 

11.4. mokinių saugą ir sveikatą užsiėmimų metu; 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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11.5. žalą, padarytą gimnazijai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

11.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektrosaugos 

reikalavimų vykdymą. 

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

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

13.  Instruktorius už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

________________________ 
 


