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DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI
PAREIGYBES APRASYMAS NR. 4

I. BENDROJI DALIS

1. BirStono vaikq lopielio-darZelio ,,Vyturelis" direktoriaus pavaduotojas ugdymui
yra priskiriamas vadovq grupei.

2. Pareigybes lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio
pareigybei.

3. Pareigybes paskirtis: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ugdymo turini,
atitinkanti Svietimo nuostatas.

4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus lop5elio-darZelio
direktoriui.

II. SPECIALOS REIKALAVIMAI STNS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotoj o ugdymui kvalifikacij ai keliami reikalavimai :

5.1. ne Zemesnis nei auk5tasis, auk5tesnysis ar specialusis vidurinis, igytas iki 1995
metq, i5silavinimas;

5.2. pedagogo kvalifikacija ir ne maZesnis kaip 3 metq pedagoginio darbo staZas arba
magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne maZesnis kaip 2 metq pedagoginio darbo staZas;

5.3. analogi5ka darbo patirtis.
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi Zinoti ir i5manyti:
6.1. lop5elio-darZelio veiklos sritis, strukttr4;
6 .2. naudotis informacinemi s technolo gij omis ;

6.3. lietuviq ka1b4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytq valstybines
kalbos mokej imo kategorijq reikalavimus;

6.4. pagal kompetencij4 taikyti savo darbe ugdymo orgarizavim4,
reglamentuoj andius teises aktus ;

6.5. savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas ir
konfliktus, dirbti komandoje;

6.6. kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas;
6.7. Svietimo ministerijos, lop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdyno, patvirtintas

programas;
6.8. bendr4sias ir pedagogines etikos normas;
6. 9. bendravimo psicholo gij os pagrindus;
6.10. pedagogines veiklos organizavimo bfidus ir metodus;
6. I 1 . lop5elio-darZelio tikslus, strategij 4, finansines galimybes;
6.12. lop5elio-darZelio pagrindines struktlras, profili bei specializacij4, darbo

organizavimo pragrindus ;

6.13. [kiniq ir finansiniq sutardiq sudarymo tvark4 ir vykdym4;
6.14. pirmosios medicinines pagalbos suteikimo biidus;
6.15. darbo organizavimo tvark4;
6.16. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros

reikalavimus.
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7. Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui privalo vadovautis :

7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7.2.Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saug? ir sveikat4;

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklemis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;
7.6. kitais lopSelio-darZelio lokaliniais dokumentais (isakymais, nurodymais,

taisyklemis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka Sias funkcijas:
8.1. vadovauja ugdymo procesui lop5elyje-darlelyje, atsako uZ kokybi5k4 programq

vykdym4;
8.2. rengia, igyvendina ir analizuoja ugdymo programas, inicijuoja individualias,

speciali4sias ugdymo programas, projektus, temines savaites;
8.3. tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesq ir jo pokydius, vykdo lopselio-

datLelio ugdomojo procoso prieLiir1, metodines veiklos organizavimqlop5elyje -darLelyjei
8.4' organizuoja ugdymo planq, bendrqjq ir individualiqjq programq vykdym4,

rengia ugdymo veiklos tvarkara5dius;
8.5. teikia profesing ir metoding pagalb4 pedagogams, priZitrri, kaip vykdomi

lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojantys dokumentai;
8.6. stebi ugdymo proces4 ir ji vertina;
8.7. ruo5ia Vaiko geroves komisijos dokumentus;
8.8. koordinuoja ar vadovauja vaiko geroves komisijos veiklai;
8.9. skatina pedagogus tobulinti kvalifikacij4, dalyki5kai bendradarbiauja ir

organizuoj a pedagogq atestacij 4;
8.10. vykdo vaiko teises paZeidimq prevencij4 ir informuoja suinteresuotas

institucijas;
8. 1 1. organizuojatevq (globejq) SvietimE;
8.12. koordinuoja lop5elio-darZelio metoding veikl4, kaupia metoding literatiir4,

Svendiq scenarij us, proj ektus, renginiq nuotraukas ;
8.13. kiekvieno pedagogo darb4 organizuoja pagal jo specialybg, kvalifikacij4 ir

darbo patirti;
8.14. kontroliuoja pedagogq darbo drausmg ir reikalauja, kad darbuotojai laikytqsi

darbo tvarkos taisykliq;
8.15. priZiuri pedagogq darbo planq sudarym4, stebi, ivertina meistri5kum4;
8.16. dalyvauja lopSelio-darZelio strateginio plano, metq veiklos plano rengime,

teikia pasifllymus ruo5iant nuostatus, darbo tvarkos taisykles ir kitus lop5elio-darZelio veikl4
reglamentuojandius dokumentus, organizuoja projektq svarstym4 ir derina su lopSelio -darielio
savivaldos institucijomis ;

8.17. rengia lop5elio-darLelio menesio veiklos plan4;
8.18. kuria ir pletoja lop5elio-darZelio edukacing aplink4;
8.19. rdpinasi ugdymo priemoniq isigijimu, apskaita ir saugojimu. Atsako uLtai,kad,

biitq sudarytos s4lygos vaiko frzinei, emocinei, dvasinei, dorinei, protinei brandai;
8.20. inicijuoja ir koordinuoja lop5elio-darlelio veiklos kokybes lsivertinim4;
8.21. sudaro pedagogq m€nesinius darbo grafikus, r[pinasi pedagogq nekontaktiniq

(metodiniq) valandtl tinkamu panaudoj imu;
8.22. administruoja lop5elio-darZelio ugdl.tiniq ir pedagogq duomenq bazg, uZtikrina

teikiamq duomenq teisingum4;
8.23. r[pinasi lop5elio-darZelio kulttira ir ivaizdLio formavimu, palankiu

mikroklimato kurimu, puoseleja demokratinius lop5elio-darZelio bendruomenes santykius;
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8.24. teikia lop5elio-darZelio direktoriui siulymus ir projektus del ugdymo kokybes
gerinimo, pedagogq kvalifikacijos tobulinimo, lop5elio-darZelio veiklos gerinimo;

8.25. laikosi konfi dencialios informacijos slaptumo;
8.26. atlieka lop5elio-darZelio direktoriaus pavedimu ir kitus teisetus darbus,

nenumatytus pareigybes apra5yme;
8.27. nustatyta tvarka tikrinasi sveikat4;
8.28. direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaduotoja lop5elio-darZelio direktoriq,

kai direktoriaus nera darbe (i5ejus atostogq, susirgus, mokymq metu ir kt.).

V. ATSAKOMYBE

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako uZ:
9.1. jam patiketq materialiniq vertybiq teising4 naudojim4;
9.2.Liehxos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq, lop5elio-darZelio nuostatq

laikym4si, darbo tvarkos ir taisykliq laikym4si, tinkam4 funkcijq atlikim4;
9.3. lop5elio-darZelio veikl4 ir jo rezultatus pagal numatytas veiklos sritis;
9.4. bendradarbiavimu gristus santykius, bendruomenes nariq informavim4,

personalo kvalifikacij os tobulinim4;
9.5. asmens duomenq teising apsaug4, teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq

ataskaitq teisingum4;
9.6. kokybi5k4 ir savalaiki savo pareigq atlikim4;
9 .7 . patiketos informacij os i5saugoj im4;
9.8. teising4 darbo laiko naudojim4.
9.9. darbo drausmes paZeidimus;
9.10. ialy,padaffi lop5eliui-darilelili del savo kaltes ar neatsargumo;
9.11. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros

reikalavimq vykdym4.
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako

darbo vidaus tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
ll. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui uZ darbo drausmes paZeidimus gali btrti

traukiamas drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria lop5elio-darZelio direktorius.
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