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PATViRTINTA

I. Bendroji dalis.
II. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigos ir funkcijos.
III. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui teis6s.
IV. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui atsakomybd.
V. Vertikaltis ry5iai.
Vf. Horizontalfls ryliai.
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I. BENDROJI DALIS

1. Ziehmaiq mokyklos_dafielio,,Vaikystes dvaxas,, (toliau _ Mokykla) direktoriauspavaduotojo ugdymui p ar e i g yb e yrapriskiriamabiudtetiniq 
istaigq vadovqpavaduotojq grupei,kuriai britinas ne zemesnis kaip uuksturi, issilavinimas.2' Pareigybes lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio pareigybei.3' Pareigybes paskirtis: organizuoti Mokyklos ugdymo proces4, ji planuoti, rtipintismokiniq saugumu, organizuoti ir priziflreti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darb4.4' Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus Mokyklos direktoriui.5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui iareijyues kodas - 134101.6' Direktoriaus pavaduotojo ugdymui [ouu, pavaduotojas ugdymui) pareigybinisaprasymas reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui profesing veikl4.

7 ' Pavaduotojas ugdymui dirba ,uoorurau*asis Lietuvo, n rpuurikos Bvietimo istatymu,specialiojo ugdymo istatymu, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, savivaldybes sprendimais,vaiko teisiq konvencija, Mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklemis bei pareigybesaPra5ymu. uvsrAvD Lcrri

8' Pavaduotoju ugdymui atviro konkurso budu gali buti skiriamas asmuo, turintis aukstqjipedagogini issilavinim4 ir turintis ne mazesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staLq,,9' Pavaduotoj4 ugdymui priima i darb4 i, is.;o 
"r.iir*-o".l"rius istatymq numatytatvarka' Pareiginis atlyginimas priklauso nuo turimo issilavinimo, darbo staZo ir pareigines kategorijos.10' Pavaduotojo ugdymui darbo apmokejimo tvark4 nustato direktorius, vadovaudamasisLietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Svietimo ir moksloministerijos norminiais aktais, Kai5iadoriq rajono savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teisiniaisaktais.

11' savo veikloje pavaduotojas ugdymui vadovaujasi istaigos parengta ikimokykliniougdymo programa, SHau patvirtinta ,,Bendrqia piiesmokyklinio ugdymo irogru*u.,, pradinio ugdymoplanu' Mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyHjmis ir siuo pareigybes aprasymu.1'2' pavaduotdas ugdymui pavaldus uotyltos direktoriui.

II. PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOS FUNKCIJOS
13. Terkia Mokyklos bendruomeng *vietimo politikos igyvendinimui.14' Privalo gebeti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe.15' Dalyvauja rengiant Mokyklos strategini'planq, metini veiklos plan?, vadovauja darbogrupei' rengiandiai pradinio ugdymo programos ugdymo plan4 bei ikimokyklinio ugdymo programg.t6' Kartu su pedagogais rengia ir orgJnizuo.;a m.toaines veikios plan4, skatina pedagogussavarankiskam profesiniam tobulejimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.

terouo.i,l,11pt"ff;T}||fuPedagogus 
ir tevus (globejus, rupintojus), organizuoja pedagogini tevq

18' vykdo ugdomojo proceso prieziiir4, kontroliuojapedagoginio proceso vyksm4.19. paraiko rysius, bendradarbiavim4 su kitomis ugdymo istaigomis.20' Kartu su pedagogais dalyvauja ugdomosios aplinkos k,rime.21. organizuoja ugdymo programq, projektq, konkursq ir kt. vykdym4 bei igyvendinim4.
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22.Teikia profesing pagalb4 ikimokyklinio, priesmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams,
meninio ugdymo pedagogams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo ir tobulinimo
klausimais, priZilri, ltaip vykdomi Mokyklos veiklE reglamentuojantys dokumentai.

23' Inicijuoja individLralias, speciali4sias ugdymo programas, temines savaites, atvirq
durq dienas ir kt,

24. Inicijuoja, organizuoja, vykdo ir kontroliuoja isiverlinimo procesq Mokykloje,
atlieka rezultatq anahzg ir teikia i5vadas Mokyklos direktoriui.

25. UZtilaina ikimokyklinio bei prie5mokyklinio ugdymo grupiq ugdytiniq dienos ritmo
vykdymq, atsiZvelgiant i vaikq amLi,q ir sveikatos bUklg,

26.Ttia, analizuoja ir vertina ugdymo procesE, jo pokydiLrs, vykdo istaigos ugdomojo proceso
prieZilrq,

27.ULtil<rlny,,kontroliuoja ir stebi ugdymo proces?, ji vertina.
28. Vykdo vaiko teises paZeidimq prevencij4, reikalui esant, kreipiasi i pedagoging tarnyb4

konsultacijai arba informuoja vaiko teises ginandias institucijas.
29. Inicijuoja pedagogq ir ugdytiniq sociokult[rini bendradarbiavim4 Zieamarlq mieste,

KaiSiadoriq rajone, Salyj e.

' 30, Paskirsto i grupes/klases gautas ugdymo (si) priemones, Zaislus, kontroliuoja jLI
panaudojim4, dalyvauja susidevejusiq ugdymo (si) priemoniq, zaisiq nurasyme.

31. Veda pedagoginiq darbuotojq ir administracijos darbo laiko apskait4, pildo darbo laiko
apskaitos Ziniara5dius.

32. Vadovauja specialiqjq poreikiq vaikq integravimosi programrl igyvendinimui,
organizuoja ir kontroliuojaVaiko gerovds komisijos darb4,
. 33. Administruoja elektroninius dienynus ,,Tamo" ir ,,M[sL1 darZelis".

34. Rengia medZiag4 Pedagogq tarybos posedZiams, pasitarimams, Mok-yklos.Tevq
komiteto posedZiams,

35. PriZitri ir kontroliuoja ikimokyklinio ir-priesmokyklinio ugdymo pedagogq metiniq
bei pradinio ugdymo pedagogtl ilgalaikiq teminiq planq sudarym4, jq kokybg ir atitikti Mokyklos
strateginiams tikslams.

36. RDpinasi pedagogq profesiniu tobulejirnu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios
patirties sklaida bei inicijuoja Mokyklos pedagogq ir kitq specialistq kvaiifikacijos kelim4, veiklos
verlinim4.

37. Rlpinasi palankaus mikroklimato ugdymui (si) ir darbui kririmu, puoseleja
demokratinius istaigos bendruomenes santykius.

38. Kuria ugdymui palanki4 edukacing aplinkq ir istaigos modeli, r[pinasi istaigos
kult[ra ir ivaizdZio formavimu.

39. Administruoja istaigos interneto svetaing, atsako uZ jos atitikim4 galiojantiems teises
aktams.

40. Oryanizuoja mokiniq mokym4 namuose ir tvarko su tuo susijusius dokumentus.
41. Pavaduotojas ugdymui, pavaduoja Mokyklos direktoriq, jam nesant.
42, Organizuoja rajoninius ir Respublikinius renginius.
43. Privalo Zinoti vadybos teorijas, taikytijas savo darbe ir kelti kvalifikacij4.
44. Kuruoja, kontroliuoja pailgintos darbo dienos grupes pedagogq ir bibliotekininkes veiklE.

45' Sudaro pradinio ugdyrno pamokq tvarkara5dius, pedagogq budejimo pertraukq metu
grafikus ir kontroliuoja jq vykdym4.

46. Pavaduotojas ugdymui, jei jam pavaldrls darbuotojai (pedagogai, bibliotekininke, logopede)
neatlieka arba atlieka netinkamai savo funkcijas, pareigas, praneSa Mokyklos direktoriui ra5tu -
Tarnybiniu praneSimr.r.
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' 47 ' Pavaduotojas ugdymui uZ nuveikt4 veikl4 atsiskaito Mokyklos direktoriui rastu.

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISES

48. Ne maziau kaip 5 dienas per metus tobulinti savo kvalifikacij4, persikvalifikuoti,
atesfuotis Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka ir gauti kvalifikacing kategorij4
atftinlianti at l1'ginim4.

49. Burtis i visuomenines ir profesines organtzacijas, savisvietos kult[rines grupes, dalykines ir
nserodines sekcijas.

50. Laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius reformuoto
Ruostatas,

51, Atostogauti istatymq numatyta tvarka.
52. Teikti siulymus pedagogines veiklos, ugdymo (si) proceso kokybes gerinimui.
53. vertinti Mokyklos vadovq bei mokytojq vadybing ir pedagoging veikl4.
54. Dalyvauti Mokyklos savivaldoje.
55. Dirbti savitarpio pagalba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fiziskai saugioje aplinkoje,

tureti higienos reikalavimtis atitinkandi4 ir tinkamai apr[pint4 darbo vietq,
56. Naudotis Svietirno, Specialiojo ugdymo, Neformaliojo Svietimo istaigq ir kitg istatymq

numatytomis teisemis,

IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBE

57. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako:
' 57,1. uZ ugdymo proceso ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ugdymo grupese

organizavim4;.

57.2. uL kokybisk4 ugdymo programq ir pasieikimq vykdymo prieZilrQ;
57,3. uL pedagogq veiklos analizg, vefiinim4, naujq ugdymo formq ir metodq

igyvendinim4;
57.4. uL dienos ritmo uZtikrinim4, atsiZvelgiant i vaikq amai.'4ir sveikatos b[klg;
57.5, uZ metodinio darbo dokumentacijos tvarkym4;
57,6. uL Mokyklos nuostatq ir savo pareigybes aprasymo vykdym?;
57,7, ui, snrufto prevencii4, konfliktq ir kriziniq situaciiq valdym4;
57'8, nesant Mokyklos direktoriui, vaduoja direktoriq ir atsako uL vis4 Mokyklos

veikl4, vadavimas iforn-rinamas Mokyklos direktoriaus isakymu;
57.9. teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ savo darbo kokybg.
58. PaZeidus darbo bausmg ar nevykdant pareiginiq uzdaviniq ir funkcijq atsako Lietuvos

Respublikos istatymq numatyta tvarka,

V. VERTIKALUS RYSIAI

59. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus Mokyklos direktoriui.
60. Vykdo pareigines funkcijas ir uZdavinius.
61. Vykdo visus Mokyklos direktoriaus nurodyml,rs,

uZdaviniams ir funkcijoms,
neprie5tarauj andius pareiginiams

ugdymo

62' Tiesiogiai atsako ir atsiskaito uZ Mokyklos direktoriaus pavestus darbus direktoriui.
63. Vykdo visus Steigejo bei SVfirA isakymus.
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VI. HORIZONTALUS RYSIAI

6q . 64, Bendradarbiauja su kitomis Svietimo institucijomis.

P 65, Bendradarbiauj a su visuomeninomis organizacij omis,
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