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ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

(Įstaigos kodas 191056771) 
                                                                              

PATVIRTINTA 

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d.  

įsakymu Nr. V-1092 (1.7.) 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI  IRMOS JAUNEIKIENĖS 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, gebėjimų organizaciniam 

darbui, žinantis mokyklos specifiką ir keliamus reikalavimus, pasitikrinęs sveikatą. 

2. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui turi būti sąžininga, mandagi, tvarkingos išvaizdos, savarankiška, komunikabili, 

diplomatiška, atidi, turėti bendravimo psichologijos žinių. 

3. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui priima į darbą ir atleidžia mokyklos direktorius. 

4. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui tiesiogiai pavaldi mokyklos direktoriui. 

5. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui pavaldų personalą skiria mokyklos direktorius įsakymu. 

6. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi būti susipažinusi ir privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui privalo laiku ir kokybiškai atlikti mokyklos 

nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse bei mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintame 

pareigų pasiskirstyme numatytas pareigas ir funkcijas. 

8. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui turi žinoti: 

8.1. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus; 

8.2. tarnybinio etiketo reikalavimus; 

8.3. mokyklos veiklą reglamentuojančius norminius aktus; 

8.4. mokyklos nuostatus ir vidaus darbo tvarkos taisykles; 

8.5. saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos normas, taisykles ir jų 

laikytis. 

 

II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI PAREIGOS 

 

9. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui privalo laiku ir kokybiškai vykdyti direktoriaus 

įsakymus, atlikti kitus vadovo įpareigojimus, susijusius su atliekamo darbo funkcijomis. 

10. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui savo darbą organizuoja pagal pareigybės aprašymą ir 

direktoriaus įsakymus, atsižvelgdama į mokyklos prioritetus, uždavinius ir kuruojamas sritis. 

11. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui telkia mokyklos bendruomenę iškeltiems 

uždaviniams įgyvendinti: 

11.1. organizuodama kuruojamos srities mokyklos struktūrų veiklos planavimą, jų veiklos 

planų programų suderinimą; 
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11.2. reguliariai ir kokybiškai vykdydama planų įgyvendinimo stebėseną, atlikdama 

reikalingas veiklos korekcijas ugdymo proceso kokybei užtikrinti; 

11.3. nuolat informuodama, konsultuodama mokyklos kolektyvą, bendradarbiaudama su 

mokiniais, jų tėvais, pedagogais; 

11.4. diegdama ugdymo naujoves, didinančias mokyklos veiklos efektyvumą. 

12. Bendramokyklinis darbas: 

12.1. organizuoja mokyklos planų, bendrųjų programų vykdymą, sudaro ir, esant reikalui, 

koreguoja 1-4 klasių pamokų tvarkaraštį; 

12.2. vykdo ugdymo proceso stebėseną priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1-4 klasėse 

(išskyrus dorinį ugdymą(tikybą) ir anglų kalbą), 5-10 klasėse (mokant lietuvių (gimtosios) kalbos), 

kontroliuoja, kaip mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka bendrųjų programų reikalavimus, 

analizuoja ugdymo rezultatus; 

12.3. teikia pagalbą pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojoms, specialiajai pedagogei, 

logopedėms, pailgintos darbo dienos grupių auklėtojoms, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai; 

12.4. kuruoja pradinių klasių mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų metodinių grupių veiklą; 

organizuoja kuruojamų  mokytojų geriausios pedagoginės patirties sklaidą; 

12.5. prižiūri priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasių, pailgintos darbo dienos grupės, 

specialiosios pedagogės, logopedžių mokyklinės dokumentacijos tvarkymą; 

12.6. tvarko informaciją, pateikiamą mokinių registre;  

12.7. rengia ataskaitą ,,1-mokykla”; 

12.8. vykdo išsilavinimo pažymėjimų užsakymą, organizuoja pradinio išsilavinimo ir 

mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą, rengia ataskaitą apie išsilavinimo pažymėjimų blankų 

panaudojimą; 

12.9. organizuoja mokyklos veiklos planavimą: rengia mokyklos mokslo metų veiklos 

planą, kiekvieno mėnesio veiklos planą; koordinuoja strateginio ir metų veiklos planų parengimą 

bei įgyvendinimą;  

12.10. vykdo mokinių judėjimo apskaitą ir tvarko su ja susijusius dokumentus; 

12.11. atsako už komplektavimą; 

12.12. sudaro 1–10 klasių mokinių pusmečių ir metinę mokymosi pasiekimų apskaitos 

suvestines; koordinuoja mokinių mokymosi pasiekimų pokyčio fiksavimą; 

12.13. koordinuoja mokomųjų dalykų konkursų, olimpiadų (pagal kuruojamus dalykus) 

organizavimą; 

12.14. atsako už specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą; dalyvauja Vaiko 

gerovės komisijos veikloje; 

12.15. vaduoja laikinai nesantį direktorių; 

12.16. vadovauja darbo grupei, rengiančiai pradinio ugdymo programos ugdymo planą; 

12.17. organizuoja pradinių klasių mokinių ir mokinių, besimokančių pagal pagrindinio 

ugdymo programą, lietuvių kalbos pasiekimų stebėseną; 

12.18. koordinuoja 1–4 klasių auklėtojų veiklą; telkia 1–4 klasių auklėtojas ir mokytojas 

kultūrinės pažintinės ir kt. veiklos organizavimui ir vykdymui; 

12.19. inicijuoja kuruojamų dalykų ugdymo programų, naujų mokymo priemonių, 

vadovėlių, ugdymo metodų aptarimus; 

12.20. suderina su kuruojamais mokytojais ir kitais specialistais ir kartu su bibliotekos 

vedėja svarsto vadovėlių, mokymo priemonių, metodinės literatūros įsigijimo klausimus; 

12.21. kontroliuoja mokinių asmens bylų sutvarkymą; 

12.22. 1–4 klasių bendruomenės nariams aiškina ugdymo planą ir kėlimo į aukštesnę klasę 

instrukciją; 

12.23. stebi, kaip kuruojami  mokytojai pritaiko  ugdymo aplinką, rengia kabinetų turtinimo 

planus, pildo mokymo priemonių apskaitos dokumentus. 

12.24. vykdo kuruojamų mokomųjų dalykų, sričių, klasių e. dienyno priežiūrą pagal 

mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus. 
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III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI TEISĖS 

 

13.  Direktoriaus pavaduotojos ugdymui teisės: 

13.1. savo kompetencijos ribose teikti privalomus nurodymus personalui ir pedagogams bei 

kontroliuoti nurodymų vykdymą; 

13.2. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso bei mokyklos veiklos gerinimo; 

13.3. gauti informaciją, būtiną aprašyme numatytų pareigų kokybiškam atlikimui ir 

vykdymui; 

13.4. teikti siūlymus direktoriui dėl paskatinimų ar drausminių nuobaudų skyrimo 

pavaldiems darbuotojams; 

13.5. dirbti sanitarinius, higieninius reikalavimus atitinkančioje darbo vietoje; 

13.6. turėti kokybiškam pareigų atlikimui būtinas darbo priemones; 

13.7. lankyti kursus, seminarus, tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

13.8. būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nare, politinių partijų ar 

organizacijų nare, ne tarnybos metu dalyvauti jų veikloje; 

13.9. ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus; 

13.10. atsisakyti vykdyti mokyklos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus 

bei užduotis, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams; 

13.11. darbo reikalais naudotis tarnybiniu telefonu; 

13.12. teisė į laiku išmokamą atlyginimą bei atostogas; 

13.13. kitos Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose numatytos teisės. 

 

IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI ATSAKOMYBĖ 

 

14. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui atsako už: 

14.1.  kuruojamos srities veiklą ir jos rezultatus; 

14.2. už mokyklos nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme 

numatytų pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą; 

14.3. saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos  normų reikalavimų 

vykdymą. 

15. ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui gali būti taikoma atsakomybė mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

16.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar 

kitokiu pavidalu asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, 

su kuria ji buvo supažindinta arba ji tapo jai prieinama ir žinoma, dirbant ALYTAUS 

PANEMUNĖS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE. 
 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


