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1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai. 

1.1.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nustatyta tvarka skiria ir atleidžia, tvirtina jo pareiginį 

aprašymą – darželio – mokyklos direktorius. 

1.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi turėti aukštąjį išsilavinimą, atitinkanti pedagoginio 

darbo pobūdi. 

1.3. Privalo įgyti vadovo vadybinę kategoriją  ir vykdyti vadovų  atestacijos nuostatus; 

1.3.1. direktoriaus pavaduotojo ugdymui atestacijos tvarka reglamentuoja Mokyklų vadovų 

atestacijos nuostatai. Atestacija, vadovaudamasi šiais nuostatais, vykdo rajono švietimo įstaigų 

vadovų atestacinė komisija. 

1.4.  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiai atlyginimai priklauso nuo išsilavinimo, 

pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos. 

1.5. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Vaiku teisiu konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Darželio – 

mokyklos nuostatais. 

1.6. Darbo kultūros ir elgesio taisykles reglamentuoja Darželio – mokyklos vidaus tvarkos 

taisykles. 

2. Uždaviniai ir funkcijos. 

2.1. Organizuoja ugdymo plano sudarymą ir įgyvendinimą, bendrųjų programų individualizavimą 

ir įgyvendinimą, pamokų tvarkaraščio sudarymą. 

2.2. Organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų, vadovėliu, mokymo priemonių ir naujų 

ugdymo formų aptarimus. 

2.3. Dalyvauja Darželio – mokyklos veiklos planavime, teikia pasiūlymus. 

2.4. Vadovauja gabiųjų mokiniu (vaiku) integruoto ugdymo programų įgyvendinimui. 

2.5. Vadovauja specialiųjų poreikiu mokinių (vaikų) integruoto ugdymo programų įgyvendinimui. 

2.6. Organizuoja ir koordinuoja sergančių moksleivių mokymą namuose ir ligoninėje. 

2.7. Teikia pagalbą mokytojams, inicijuoja Darželio – mokyklos metodinės tarybos veiklą, 

metodinių būrelių veiklą. 

2.8. Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus. 

2.9. Skatina mokytojus bendradarbiauti, individualizuojant ugdymo turinį, pasirenkant mokymo 

metodus, atliekant projektinius darbus, tobulinti kvalifikaciją, atestuotis. 

2.10. Koordinuoja, domisi popamokinės veiklos organizavimu. 

2.11. Atsakinga už bendrus renginius, jų organizavimą. 

2.12. Tvarko moksleivių ir Darželio – mokyklos baigimo dokumentų, mokymosi pasiekimų, 

įsilavinimo pažymėjimų apskaitą. 



2.13. Vykdo moksleivių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja tėvus (globėjus), suinteresuotas 

institucijas apie mokinius vengiančius lankyti Darželį – mokyklą, įstatymų nustatyta tvarka taiko 

poveikio priemones. 

2.14. Organizuoja tėvų (globėjų) švietimą. 

2.15. Domisi, analizuoja mokinių (vaikų) gyvybės ir sveikatos apsaugos klausimus. 

2.16. Atsakinga už bibliotekos fondo apskaitą. 

2.17. Atsakinga už ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokymo amžiaus mokinių (vaikų) 

organizuojamas ekskursijas, pateikia Darželio – mokyklos direktoriui tvirtinti reikiamus 

dokumentus. 

2.18. Telkia pedagogu kolektyvą kurti mokiniu savivaldas ir institucijas, vadovauja šiai veiklai. 

3. Teises. 

3.1. Tobulinti kvalifikacine vadybine kategorija. 

3.2. Rengti individualias ugdymo programas, atliepiančias vietos bendruomenes bei ugdytiniu 

reikmes, interesus. 

3.3. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir 

metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus Darželyje – mokykloje, rajone, respublikoje. 

3.4. Atostogauti įstatymų nustatyta tvarka ir naudotis Vyriausybės  nustatytomis lengvatomis. 

3.5. Teikti siūlymus dėl Darželio – mokyklos pedagogų veiklos tobulinimo. 

3.6. Dalyvauti Darželio – mokyklos savivaldoje. Turėti saugias darbo sąlygas. 

4. Atsakomybe. 

4.1. Vykdyti Darželio – mokyklos savivaldos institucijų nutarimus, Darželio – mokyklos 

direktoriaus įsakymus. 

4.2. Griežtai laikytis ir vykdyti Darželio – mokyklos vidaus tvarkos taisykles. 

4.3. Dėl asmeninės kaltės pažeidus Darželio – mokyklos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, darbų 

saugos instrukcijas dėl ko susidarė prielaidos įvykti ar įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras, 

atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

4.4. Drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė taikoma, jeigu nevykdė šioje 

institucijoje nurodytų pareigų. 

4.5. Išvykus, sergant, nesant  Darželyje – mokykloje direktoriaus, vykdo direktoriaus 

pareigybiniame aprašyme nurodytus tikslus, funkcijas, atsakomybe. 

5. Pavaldumas. 

5.1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla kontroliuoja ir koordinuoja Darželio – mokyklos 

direktorius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau                              -------------------------                        ----------------------------------------  

                                                           (parašas)                                             (vardas, pavarde) 

 

 


