
   

                     PATVIRTINTA 

             Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro direktoriaus 

                                  2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VĮ-197 (1.3.) 

 

ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO  

PLAUKIMO INSTRUKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 
1. Pareigų pavadinimas: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro plaukimo instruktorius. 

2. Pareigybės grupė: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro specialistas. 

3.  Pareigybės lygis – A2. 

4. Pareigybės paskirtis: organizuoti grupines ir individualias plaukimo pratybas baseine 

Centro ugdytiniams. 

5. Pareigybės pavaldumas: plaukimo instruktorius yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių 

„Spindulio“ ugdymo centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį universitetinį išsilavinimą ir būti įgijus kūno kultūros 

mokytojo kvalifikaciją; 

6.2. būti išklausius Nacionalinio lygmens specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursus; 

6.3. išmanyti higieninius  baseino darbo organizavimo reikalavimus; 

6.4.  mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Plaukimo instruktorius vykdo šias funkcijas: 

7.1. veda baseine grupines ir individualias pratybas Centro ugdytiniams; 

7.2. moko ugdytinius plaukti; 

7.3. parenka ir pritaiko reikiamas priemones, pagal kiekvieno ugdytinio individualius 

poreikius; 

7.4. veda saugaus elgesio instruktažus vandenyje, užtikrina ugdytinių saugumą pratybų 

metu; 

7.5. organizuoja sporto renginius, plaukimo varžybas; 

7.6. tvarko ir pildo reikalingus dokumentus; 

7.7. bendradarbiauja su įstaigos specialistais, rengia projektus ir programas; 

7.8. tobulina kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Plaukimo instruktorius turi teisę: 

8.1. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas; 

8.2. burtis į kultūrines grupes, būrelius ar susivienijimus; 



8.3. dalyvauti Centro savivaldoje; 

8.4. kelti kvalifikaciją, tobulinti bendrąsias, profesines bei asmenines kompetencijas. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Plaukimo instruktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

9.1. savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

9.2. ugdytinių saugumą ir gyvybę buvimo įstaigoje ir organizuotų renginių metu; 

9.3. kokybišką savo pareigybės vykdymą; 

9.4. teisingą apskaitos vedimą; 

9.5. teisingą darbo laiko naudojimą; 

9.6. žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

9.7. darbuotojų  saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimų vykdymą; 

9.8. kartą metuose sveikatos pasitikrinimą; 

9.9. teisingą duomenų pateikimą. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau: 

 

______________ 
(parašas) 

 

_____________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________ 
 (data) 

 


