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TAISUNORIU R. ZrcZNAAruV MOKYKLOS-NARZNLIO,,VAIXYSTTS DVARAS*
UGDYM.{ ORGANIZUOJANdIO SKYRIATIS VNPUOpAREIGyBES a,pnaSyMAs

I. BENDROJI DATIS

1' aiehmariq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras" (toliau Mokykla) ugdym4
organizttojandio skyriar"rs vedejo (toliau * Veclejas) pareigybe yra priskiriarna bi,dZeti,iq istaigqvadovr"lpavaduotojq grupei, kuriai bfrtirias ne Zernesnis kaip aukstasis iSsilavinimas.

2. Pareigybes lygis: vedejas priskiria,ras A2 rygio pareigybei.3' Pareigybes paskirtis: organizuoti Mokyklos ugdymo procesq, ji planuoti, rfipintis
mokiniri saugulllu, organizitoti ir priZifrreti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darb4.4' Pavaldr"unas; Vedejas pavalcius Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui.5. Vedejo par.eigybes koclas _ 121301.

6, Vedejo pareigybinis apra5ymas reglamentuoja Vedejo profesilq veikl4.1' Vedejas dirba vadovauclamasis Lietuvos Respublikos Svietirno istatyrnu, Specialiojo
ugdymo istatyrnu, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, savivaldybes sprendimais, Vaiko teisiq
konvencija, Mokykios nuostatais, vidaus clarbo tvarkos taisyklemis bei pareigybes apra5ymu.8' Vedeju atviro konkruso bhdu gali bflti skiriamas asrnuo, turintis aukstqji pedagogini
i5silavinimq ir turintis ne maZesni kaip 3 mettl peclagoginio darbo staLq.

9' Vedej4 priirna i darb4 ir i5 jo atleidlia direktorius istatymri numatyta tvarka, pareiginis
atlyginirnas priklauso tluo turimo iSsilavinimo, darbo staZo ir pareigines kategorijos,

10' vedejo dalbo apmokejimo tvark4 nustato direktorius, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos
noilniniais aktais, I(ai5iadorirl rajono savivaldybes tarybos sprendirnais ir kitais teisiniais aktais.11. Savo veikloje Veclejas vaclovauiasi istaigos par.engta ikirnokyklinio ugdymo programa,
Svtu patvirtinta ,,Benclr4ia pliesrnokyklinio ugdymo programaoo, Mokyklos luostatais, vidaus darbo
tvarkos taisyklernis, kitais istaigos veikl4 reglarnentuojandiais dokumentais ir Siuo pareigybes
apra5ymu.

II. VEDEJO PAREIGOS FUNKCIJOS

12' 'Ielkia kuruojamo Mokyklos skyriaus bendruomeng Svietimo politikos igyvendinimui,13' Privalo gebeti dirbti kornandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe.14' Dalyvauja rengiant Mokyklos strategini plan4, rnetini veiklos planq, dalyvauja darbo
grupes, rengiandios ikimokyklinio ugdymo programg.

i5' I(artu su pedagogais rengia ir organizuoja rnetodines veiklos plan4, skatina pedagogus
savarankiSkam profesiniar:'r tobulejimui, clalykiniam benih.adarbiavimui, atestavimuisi.16' I(onsultuoja pedagogus ir tevus (globejus, rflpintojus), inicijuoia pedagogili tevq
(globej q, rfrpintoj q) Svierimq.

17, Kartu su pedagogais dalyvauja ugclomosios aplinkos ktrirne.
18' olganiztroja ugdymo programll, inicijuoja projekttl, konkurstl ir kt. vykdymq bei

lgyvendinimq.
19' Teikia profbsing pagalb4 ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdyn:o pedagogams,

ureninio ugdymo pedagogams ugclymo pl'oceso ir kitos veiklos organizavimo ir tobuli'imo klausimais,prizif i, kaip vykdomi Mokyklos veiklq regiamentuojantys dokumentai.
20' Inicijuoja individualias, specialiqsias ugdyrno programas, temines savaites, atvi11 du*1

oletlas tr kt.



22' Ui:tikrina ikimokykiinio bei priesmokyklinio ugdymo grupiq ugdytiniq dielos ritmo
vylcdy,r4, atsiZvelgiant i vaikq a,rziq ir sveikatos buklg.

23' Tiria, analizuoja ir vertina ugdymo proces4, jo pokydi,s, vykdo istaigos ugdomojo
pr0ceso prieZiiirq, iniciiuoia naujq mokymo (si) technologijq ir strategijq diegim4.

24, ui:tikrina, kontroliuoja ir stebi ugcrymo pr.oces4, ji ver1ila.
25' Vykdo vaiko teises paZeiclimq prevencijq, reikalui esant, kreipiasi i Vaiko geroves

komisijq konsultacij ai irlarbainfbnnuoja vaiko teises ginandias institucijas
26' Inicijuoja pedagogq ir ugdytiniq sociokultflrini bendradarbiavim4.
27' Paskirsto i grupes gautas ugdymo (si) priernones, zaislus, kontroliuoja jq panauclojirnq,

dalyvauj a sr.rsidevej usitl ugdymo (si) priernonir"l, Zaisrq nurasyme.
28' Veda pedagoginiq darbuotojq darbo laiko apskait4, pildo darbo laiko apskaitos

ZiniaraSdius.

21. Vykdo ir kontroliuoja isivertinirno
Mokyklos dilektoriaus pavaduotojai ugdyrnui.

procesQ Mokyklos skyriuje, teikia reaultatus

29. Mokyklos skyriuje vadovauja specialiqjtl
igyvendinimui.

poreikiq vaikq integravimosi programq

30' Rengia medZiag4 apie Mokyklos skyriaus veikl4 bei rezultatus pedagogr.l tarybos
posedziams, pasitarimarns, dalyvar"rja gr.upitl tevti susirinkimuose.

3 i ' Priziuri ir kontloliuoja Mokyklos skyriaus ikimokyklinio ir prie&nokyklinio ggdymo
pedagogrl rnetinitl planq sudarym?, jLl kokybg ir atitikti Mokyklos strateginiams tikslams.32' Rtlpinasi pedagogq profesiniu tobulejirnu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios
patirlies sklaida bei inicijuoja Mokyklos skyriaus pedagogq ir kitq specialistq kvalifikacijos kelimq,
veiklos vertinimq.

33' Rtipinasi palankaus rlikroklirnato ugdyrnui (si) ir darbui kfrrimu, puoseleja
demokratinius istaigos bendruomenes santykius,

34' Kuria ugdymui palanki4 edukacing aplir*q, rfipinasi istaigos kult6ra k ivaizd1ioformavimu.
35' organizuoja ugdytiniq mokymq namuose (karantino atveju) ir tvarko su tuo susijusiusdokumentus.

36' Plivalo Zinoti vaclybos teorijas, taikyti.las savo ciarbe ir kelti kvalifikacijq.
37 ' Vedejas, jei jam pavalclDs Mokyklos skyriaus clarbuotojai neatlieka arba atliekanetinkamai savo funkcijas, pareigas, praneia vtokyklos clirektoriui rastu * Tarnybiniu prane5irnu.3B' vedejas uz nuveiktq veikl4 atsiskaito Mokyklos direktoriaus'pavaduotojui ugdymui

raBtu.

ITI. VEDEJO TEISES

39' Ne mal.iau kaip 5 dienas per metus tobulinti savo kvalifikaoijq, persikvalifikuoti,
atestuotis Svietimo ir,rokslo ministeriiir ,;;t^ryi;;;;;i.'; ir gauri kr;iif,iffiilrq kategorijq atitinkantiatlyginimE.

40' Burtis i visuotnenines ir profesines organizacijas, savisvietos kulturines grupes,dalykines ir metodines sekcijas.
4l' Laisvai rinkiis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius refunnuotougdymo nuostatas.
42, Atostogauti istatyrntl nurnatytatvar.ka.
43' Teikti sirllyrntts_peclagoginei veiklos, ugdyrno (si) proceso kokybes gerilimui.44' vertinti Mokyklos vadovq bei mokyiojI uoayuirg i, p.augogiri{veLrq.45. Dalyvauti Mokyklos savivalcloje.
46' Dirbti savitarpio pagalba. giistoje, psichologiskai, dvasiskai ir fizilkai saugiojeaplinkoje, turetihigienos.reikalavimus atitin[unril ir tint<arnai apriipint4 darbo viet4.

numarytol;i, ,illtiX,Xlis 
svieti,ro, Specialioj; i,s,ifi;:ri.ior*uti":" s'ri.1iri"'irCeu ir kitq istaryrnq



IV. VEDEJO ATSAKOMYBE

48, Vedejas atsako:

52,1, uZ kokybi5ko ugdymo pr0c0s0 ikimokyklinio, prie$mokyklinis ugdymo grupOse

organizavimq ir prieZi[r4;
52.2, ttt pedagogil veiklos anahzE, vertinim4, naujr,l ugdymo formq ir metodtl igyvendinim4;
52.3, ui. dienos ritmo uZtikrinim4, atsiZvelgiant i vaikq amZiq ir sveikatos buklq;

52.4. ui: metodinio darbo dokumentacijos tvarkymq;

52,5, uL Mokyklos nuostatq ir savo pareigybes apra5ymo vykdyrn4;

52,6. ui. smulto prevencijtl, konfliktq ir kriziniq situacijq valdym4;

52.7. teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ savo darbo kokybg.

53. PaZeidus darbo bausmg ar nevykdant pareiginirl uZdaviniq ir funkcijq atsako Lietuvos

Respublikos istatymq numatyta tvarka,

V. VERTIKAL TS RYSIAI

54. Vedejas yra tiesiogiai pavaldus Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdyrnui.

55. Vykdo pareigines fuirkcijas ir uZdavinius,

56. Vykdo visus Mokyklos direktoriaus ir/arba direktoliaus pavaduotojo ugdyrnui nurodytnus,

neprie5tarauj andius parei giniams uZdavir-riams ir funkcij orns.

57. Tiesiogiai atsako ir atsiskaito uZ Mokyklos direktoriaus irlarba direktoriaus pavaduotoio

ugdymui pavestus dalbus direktoriui i'-larba direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

58. Vykdo visus Steigejo bei SUiia isakymus.

VI. HORIZONTALUS NYSTAI

59. Bendradarbiauja su Mokyklos skyriaus ugdytiniq tevais (globejais, r0pintojais).
6 0, Ber:rdladalbi auj a su visuomerrindmi s organizacij omis.


