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VILKAVIŠKIO ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Vairuotojo  pareigybė yra priskiriama III grupei.   

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Vairuotojo paskirtis: pavėžėti neatlygintinai mokinius, gyvenančius kaimo 

gyvenamosiose vietovėse į mokyklą ir į namus. 

4. Vairuotojas pavaldus ir atskaitingas ūkvedžiui. 

 

 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VAIRUOTOJUI 

 

5. Vairuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą vieną šių profesinių kvalifikacijų: 

automobilių mechaniko, technikos šaltkalvio remontininko, technikos priežiūros ar pan.;    

5.2. turėti D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti 

vairuotojo darbą ir pavėžėti keleivius; 

5.3. žinoti Kelių eismo taisykles ir jų pakeitimus, išmanyti Saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės ir aplinkosaugos reikalavimus, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatus, Darbo 

tvarkos taisykles, būti susipažinusiam su Vairuotojo pareigybės aprašymu, išmanyti autobuso 

techninės priežiūros tvarką ir priemones, jos atlikimo nuoseklumą ir terminus, išmanyti kuro ir 

tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas, išmanyti pirmosios medicininės pagalbos 

teikimą ir gebėti ją suteikti, žinoti ir vykdyti kelių eismo ir saugos, vežant žmones, reikalavimus.  

5.4. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų autobuso vairavimo ir keleivių vežimo patirtį; 

5.5. gebėti bendrauti su mokiniais;  

5.6. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, 

dirbti komandoje; 

5.7. gebėti pildyti kelionės lapus, kitus dokumentus, susijusius su autobuso eksploatacija.  

 

 

III SKYRIUS 

VAIRUOTOJO FUNKCIJOS  

 

6. Mokyklinio autobuso vairuotojas vykdo tokias funkcijas: 

6.1. prižiūri mokyklinį autobusą, užtikrina mokinių ir kitų keleivių saugumą ir laiku, pagal 

įsakymu patvirtintą sąrašą/grafiką, juos atveža į paskirties vietas, veža mokinius į/iš mokyklą(os), 

gyvenančius kaimo gyvenamosiose vietovėse; 

6.2. veža mokinius, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į 

progimaziją (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje); 

6.3. veža priešmokyklinio amžiaus vaikus, kuriems nustatytas privalomas priešmokyklinis 

ugdymas; 



6.4. veža mokinius, gyvenančius kaimo gyvenamosiose vietovėse, konsultuoti į 

Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybą; 

6.5. veža mokinius į rajoninius, regioninius ir respublikinius mokinių saviraiškos 

renginiuose; 

6.6. veža mokinius į pažintinės veiklos renginius, pažintinius objektus; 

6.7. veža mokytojus (darbuotojus), apmokėjus jiems eksploatacines mokyklinio autobuso 

išlaidas, į kvalifikacijos kėlimo, saviraiškos ir pažintinius renginius; 

7. Vairuotojas darbo metu privalo turėti: 

7.1. Lietuvos mokyklinio autobuso registravimo ir techninės apžiūros dokumentus; 

7.3. įstatymų nustatytą transporto priemonės draudimo dokumentą; 

7.4. kelionės lapą; 

7.5. mokyklos direktoriaus įsakymą ir/ar jo priedą dėl mokinių, kitų pavežamų asmenų, 

pavėžėjimą.  

8. Tvarko degalų, tepalų, ridos apskaitą.  

9. Saugo mokyklinio autobuso raktus, signalizacijos pultą, degalų kortelę.  

10. Reguliariai, nustatytu laiku, pateikia ūkvedžiui užpildytą kelionės lapą. 

11. Veža keleivius, neviršydamas autobuse esančių sėdimų vietų skaičių. 

12. Neleidžia autobuse mokiniams triukšmauti, stumdytis, reikalauja iš mokinių ir kitų 

keleivių drausmingumo, mandagumo. 

13. Prižiūri, kad mažamečiai vaikai ir mergaitės į autobusą liptų pirmi. 

14. Su mokiniais elgiasi kultūringai, nežemina vaikų. 

15. Padeda atlikti progimnazijos patalpų vidaus ir išorės smulkų remontą. 

16. Mokyklinio autobuso vairuotojas turi teisę: 

16.1. gauti pakankamai medžiagų tinkamam ir saugiam autobuso eksploatavimui: kuro, 

atsarginių dalių tinkamai autobuso techninei būklei 

16.2. nepradėti dirbti, jei nesudaromos saugios darbo sąlygos, nepailsėjus, jei autobusas yra 

techniškai netvarkingas; 

16.3. nevykti į kelionę nepravažiuojamais keliais, sunkiomis meteorologinėmis sąlygomis 

arba įvykus stichinei nelaimei. 

17. Dirbti su autobusu, kuris yra apdraustas. 

18. Gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą pagal kompetenciją priskirtai veiklai 

vykdyti. 

19. Dalyvauti progimnazijos savivaldoje, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje; 

20. Būti skatinamas teisės aktų nustatyta tvarka; 

21. Vairuotojas gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir 

kituose teisės aktuose. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

22. Mokyklinio autobuso vairuotojas atsako: 

22.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, progimnazijos nuostatų, 

progimnazijos mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašo reikalavimų, Darbo tvarkos taisyklių 

ir pareigybės aprašo laikymąsi; 

22.2. už tinkamą funkcijų, progimnazijos ūkvedžio pavedimų atlikimą; 

22.3. už keleivių saugumą, autobuso techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu; 

22.4. už priskirto autobuso, inventoriaus saugojimą, taupų ir teisingą eksploatavimą; 

22.5. už kitų, vairuotojo naudojamų, progimnazijos materialinių vertybių saugojimą; 

22.6. nevairuoja mokyklinio autobuso susirgęs ar pavargęs, būdams neblaivus ar apsvaigęs 

nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų) ir, pažeidęs šį 

punktą, už tai atsako; 



22.7. už nesinaudojimą mobiliuoju ryšio priemonėmis, jei neįrengta laisvų rankų įranga, 

vairuojant autobusą. 

23. Apie transporto įvykius, kuriuose dalyvavo mokyklinis autobusas, vairuotojas 

nedelsiant praneša ūkvedžiui. 

24. Autobuso vairuotojas, kuriam patikėtas mokyklinis autobusas, kelionėje pastebėtus 

autobuso gedimus šalina pats arba suderinęs su mokyklos vadovybe kreipiasi į remonto dirbtuves. 

25. Suteikia pirmąją medicinos pagalbą eismo įvykyje nukentėjusiems asmenims. 

26. Užtikrinti mokyklinio autobuso techninę ir sanitarinę būklę, švarą autobuse. 

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

_____________________________________ 
                (vardas ir pavardė, parašas, data) 

 


