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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė priskiriama  vadovų grupės pareigybei. 

2. Pareigybės lygis – A2 

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti gimnazijos ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių 

saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą. 

4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus gimnazijos direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

5.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba turėti 

magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą; 

5.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

5.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;  

5.5. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių) mokėjimas, pageidautina - 

hebrajų kalbos mokėjimas; 

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 

6.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą; 

6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

6.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti; 

6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą; 

6.6. ugdymo turinio vadybą; 

6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą; 

6.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą; 

6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą; 

6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą; 

6.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą. 

6.12.išmanyti ir gebėti taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus; 

6.13. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir 

konfliktus, dirbti komandoje;  

6.14. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

IR ATSAKOMYBĖ 
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7. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja priskirtų ugdymo veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą; 

7.2.organizuoja ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis 

ir kt. galiojančiais teisės aktais 

7.3. organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, įskaitas, brandos egzaminus, 

mokinių tyrimus, 2, 4, 6, 8 ir kt. klasių standartizuotus testus ir kt. privalomus mokinių patikrinimus;  

7.4. organizuoja mokytojų ilgalaikių ir kt. ugdymo veiklos planų derinimą; 
7.5. organizuoja mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą; 
7.6. organizuoja dalykų modulių programų rengimą; 

7.7. organizuoja ir kontroliuoja mokymosi pagalbos teikimą, konsultacijas mokiniams;   

7.8. organizuoja mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais; 

7.9. operatyviai organizuoja ir kontroliuoja pamokų vadavimą mokytojui neatvykus į darbą;  
7.10. organizuoja mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su 

institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą; 

7.11. organizuoja moksleivių individualių ugdymosi planų rengimą (III-IV gimnazijos kl.); 

7.12. užtikrina mokomųjų dalykų programų vykdymą ir įvykdymą; 

7.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos metinės veiklos, strateginį, ugdymo planus ir kt. 

gimnazijos veiklos dokumentus; 

7.13. rengia gimnazijos veiklos mėnesių planus; 
7.14. rengia mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines, ugdymo rezultatų ir lankomumo 

apskaitos dokumentus ir juos analizuoja; 

7.15. kontroliuoja ir atsako už 5-12 klasių mokinių lankomumą, pažangumą, drausmę, stebi ugdymosi 

pasiekimus, teikia ataskaitas gimnazijos direktoriui, koordinuoja 5-12 klasių auklėtojų ir mokytojų-

dalykininkų  darbą, teikia pedagoginę-metodinę pagalbą, informuoja tėvus apie ugdymosi problemas ir 

dalyvauja tėvų susirinkimuose; 

7.16. rengia direktoriaus įsakymų projektus, ataskaitas bei kitus dokumentus ugdymo bei kitais  

klausimais pagal kompetenciją; 
7.17. rengia gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoja jų 

projektų svarstymą ir derinimą su gimnazijos savivaldos institucijomis, kontroliuoja jų vykdymą; 

7.18. rengia pamokų tvarkaraščius, kabinetų užimtumo grafikus; 

7.19. rengia pedagogų ir pedagoginių darbuotojų darbo krūvio (etatų) ir pamokų paskirstymą, darbo 

grafikus, darbo krūvio sandarą ir kt. reikiamus dokumentus, susijusius su pedagogų ir pedagoginių 

darbuotojų darbo apmokėjimu; 

7.20. kiekvieną dieną pildo ir tvarko pedagogų ir pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos 

dokumentus (žiniaraščius) ir rengia ataskaitas;  

7.21. stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, 

vertina jų praktinę veiklą; 

7.22. dalyvauja darbo grupių, komisijų ir tarybų veikloje pagal kompetenciją (Vaiko gerovės 

komisija, Mokinių priėmimo mokytis komisija, Pedagogų atestacijos komisija, mokytojų taryba ir 

kt.); 

7.23. skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, 

gerosios patirties sklaidai, atestavimuisi, atsako už pedagogų kvalifikaciją, jos tobulinimą ir profesinį 

meistriškumą; 

7.24. bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais; 

7.25. teikia reikiamą informaciją pedagogams ir pedagoginiams darbuotojams, mokiniams ir jų 

tėvams elektroniniame dienyne, bendradarbiauja su gimnazijos elektroninio dienyno 

administratoriumi, kontroliuoja, kaip pedagogai pildo elektroninį dienyną; 

7.26. dirba su NEC duomenų perdavimo sistema KELTAS, teikia informaciją NEC; 

7.27. rengia dokumentus vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, komplektuoja bylas pagal 

patvirtintą einamųjų metų dokumentacijos planą,  nustatyta tvarka perduoda gimnazijos archyvui; 
7.28. teikia informaciją Švietimo, kultūros ir sporto departamentui, Bendrojo ugdymo skyriui, Švietimo, 

kultūros ir sporto ministerijai ir kitoms institucijoms pagal kompetenciją; 

7.29. vykdo priežiūrą: 
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7.29.1. gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą; 

7.29.2. bendrojo ugdymo švietimo programų vykdymą; 

7.29.3.gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoja gimnazijos 

direktorių apie darbo drausmės pažeidimus); 

7.29.4. pamokų tvarkaraščių vykdymą; 

7.29.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles; 

7.30. koordinuoja: 

7.30.1. Vaiko gerovės komisijos darbą; 

7.30.2. Metodinės tarybos veiklą; 

7.30.3. Mokytojų tarybos veiklą; 

7.30.4. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą; 

7.30.5. gimnazijos įsivertinimo veiklą; 

7.30.6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; 

7.30.7. ugdymo karjerai veiklą; 

7.31. organizuoja ir kontroliuoja mokinių išsilavinimo dokumentų išdavimą (pradinio, pagrindinio, 

vidurinio išsilavinimo), griežtai kontroliuoja įrašomus įvertinimus atestatuose; 

7.32. atlieka kitas gimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus pagal priskirtą kompetenciją; 

7.33. pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kt. 

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už: 

8.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, gimnazijos nuostatų, vidaus  darbo tvarkos taisyklių 

laikymąsi, direktoriaus įsakymų, pavedimų vykdymą, tinkamą funkcijų atlikimą; 

8.2. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.3. teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir savalaikį pateikimą. 

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo 

kaltės padarytą žalą gimnazijai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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