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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Pareigas eina darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priimamas į darbą konkurso 

būdu ir atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka. 

 

II. PASKIRTIS 
 

2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos 

pedagoginio personalo darbą, siekiant įstaigai iškeltų uždavinių ir numatytų tikslų neformaliojo 

švietimo srityje įgyvendinimo.  

 

III. REIKALAVIMAI  DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. 

4. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 3 metų 

švietimo vadybinio darbo patirtį. 

5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo 

lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus. 

6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio 

raštingumo žinias ir įgūdžių dirbant „MS Excel", „MS Word" programomis. 

7. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius teisės 

aktus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Dokumentų 

rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

8.  Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 mokėjimo lygiu (pagal 

Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių 

sistemą). 

9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga 

profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti 

savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai 

vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

IV.  PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo tokias priskirtas funkcijas: 

10.1. organizuoja ir vykdo įstaigos veiklos planavimą, dalyvauja rengiant ir 

įgyvendinant strateginį planą, ugdymo planą, veiklos planą, mokslo metų veiklos programą, 

mėnesio veiklos planą, mokslo metų veiklos ataskaitas; 

10.2. organizuoja priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą; 
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10.3. stebi ir vertina ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų 

praktinę veiklą; 

10.4. bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis 

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

kvalifikacijos ir atestacijos tobulinimo bei kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais; 

10.5. vykdo statistinių ataskaitų rengimą ir apskaitą, pedagogų duomenų bazės 

tvarkymą ir koregavimą, įstaigos dokumentacijos ugdymo klausimais priežiūrą ir apskaitą; 

10.6. rengia direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais 

dokumentus, reglamentuojančius įstaigos veiklą; 

10.7. koordinuoja elektroninio dienyno Tamo administravimą, prevencinės veiklos 

vykdymą ir įgyvendinimą, renginių, projektinės veiklos organizavimą, metodinę veiklą; 

10.8. organizuoja ir įgyvendina įstaigos veiklos įsivertinimą; 

10.9. vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms. 

 11. Siekiant garantuoti nepriekaištingą administravimo kokybę: 

11.1. sudaro ir tvarko direktoriaus patvirtintame dokumentacijos plane priskirtas 

dokumentų bylas; 

11.2. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovo pavedimus; 

11.3. įstaigos direktoriaus atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu pavaduoja 

įstaigos direktorių.  

 

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 
 

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas įstaigos 

direktoriui.  

13. Už pareigybės aprašyme nurodytų pareigų neatlikimą arba netinkamą jų atlikimą , 

turimų duomenų, dokumentų ar kitos tarnybinės informacijos konfidencialumo atskleidimą atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


