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$1Lul4l,,JUVENTOS" pROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJOS UGDYMUI

IRMI.IIIDOS BARKIENES
. PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

l. Siauliq ,,Juventos" progimnazijos (toliau progimnazija) direktoriaus pavaduotojo ugdymui

yra priskiriama vadovq ir jq pavaduotojq pareigybiq grupei'

2. Pareigybes lygis - Az. 4
3. Direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui pareigybe reikalinga uZtikrinti mokyklos ugdymo

politikos realizavimE b.t mokiniq ugdymo, neformaliojo Svietimo ir mokiniq savivaldos

organizavim4 ir pletr4, ugOy*o tgstinumo ir kokybes uztikdnimq visose ugdymo pakopose, ugdymo

padaliniq s4veikos ir vystymo organizavim4 bei prieZiDr4'- 
4. Direktoriaut puuaanotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus ,,Juventos" progimnazijos

direktoriui, Direktoriq nlgalintieiti savo pareigq, pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

II SKYRIUS

. 
SPECIAL TS REKALAVIMAI SIIS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJAI

5. Ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu ir pedagogine psichologine kvalifikacija.

6. burUo patirtis maZesne kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje.

7. Atlikti valstybes kalbos mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos

vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

8. BUti susipaZinusiam su Lie
kodeksu, kitais istatymais (Svietimo,
konvencija, Vyriausybds nutarimais,

savivaldybes tarybo s sprendimais, administracij os

ir kitais aktais, ieglamentuojandiais Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jq teisiq apsaug4, darbo

santykius.
9. Buti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagrindq Ziniq.

10. Zinoti Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo

veikloje.
1 l. Suprasti demokratinds, teisines ir atvi 'os pilietines, humanistines visuomends kurimo ir

veiklos principus, gebetijuos panaudoti savo vadybineje veikloje.

12. Gebeti kurti demokratiskus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo istaigos

bendruomenes nariq santykius.
13. Moketi Lu.rpii, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas' planuoti

ugdom4jq veikl4 motykLo.le, gebeti koordinuoti skirtingq padaliniq veikl4, analizuoti ugdymo

proces4, teikti i5vadas ir siulymus darbui tobulinti'
14. SklandZiai destyii mintis LodLiuir ra5tu, Zinoti dokumentq rengimo taisykles, dokumentq

tvarkymo ir apskaitos taisYkles.

'15. Moketi rengti mokyklos vidaus dokumentus'

16. Moketi savaranki$kai planuoti ir olganizuoti savo ir mokyklos bendruomenes veiklQ'

derinti veiklas su kitais strukturiniai padaliniais, mokyklos direktoriumi, kitomis institucijomis.

17. Moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti duomenq apskait4, priimti ir siqsti informacij4.

18. BUti pareigingam, mandagiam, toleranti5kam, gebeti bendrauti su Zmondmis.
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19. Privalumai: moketi bent vien4 ES Saliq kalb4 (anglq, vokiediq, pranctZq); tureti vadybing
kategorij4.

III SKYRIUS
Sra,s panucAs EINANdTo DARBUoToJo F,uNKcIJos

20. Rengia mokyklos veikl4 reglamentuojandiq dokumentq projektus ir teikia juos tvirtinti
mokyklos direktoriui.

21. Dalyvauja mokyklos strateginio plano, metines veiklos programos, ugdymo plano veiklos
tobulinimo veiksmq planq rengime, kontroliuoja jq vykdym4.

22. Otganizuoja ir kontroliuoja strateginius mokyklos tikslus atitinkandio mokyklos 5-g klasiq
ugdymo plano kurim% vykdo ugdymo plano prieZiiirq. Rengia su ugdymu susijusiq mokyklos vidaus
tvarkq, instrukcijq ir reglamentq projektus.

23. PtiLinti 5-8 kl. respublikiniq ir tarptautiniq projektq lgyvendinim4. Bendradarbiauja
derinant mokyklos strateginius tikslus atitinkandiq projekq iqtaSe. Initijuoja ir kontroliuoja mokyojq
ir mokiniq dalyvavim4 projektuose

24- PtiLinti pagrindinio ugdymo bendruosius ugdymo organizavimo klausimus.
25. Koordinuoja lietuviq kalbos ir literatDros, uZsienio kalbq, matematikos, informaciniq

technologijq, gamtos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos mokytojq metodiniq grupiq
veikl4.

26. Organizuoja, stebi, analizuoja, vertina lietuviq k., uZsienio kalbq, matematikos,
informaciniq technologijq, gamtos, biologijos, chemijos, fizikos, geografrjos, istorijos mokytojq,
dirbandiq 5-8 klasese, veikl4. PriZiiiri ugdymo programq lgyvendinimq,tfiiugdymo efettyvum4 ii
kaupia veiklos duomenis, teikia pagalb4 mokytojams, sti6i- ir vertina peOagog-rt prakting ulina t.i
ugdymo rezultatus.

27. RDpinasi mokytojq profesiniu tobulejimu ir tikslingu kvalifikacijos lesq panaudojimu.
Teikia informacij4 pedagogams kvalifikacijos tobulinimo klausimais, padeda nusimatyti ir isivertintiasmeninio profesinio tobulejimo prioritetus.

28. Riipinasi bendrojo ugdymo vadoveliq ir mokymo
panaudojimu.

29. Vykdo sistemingq 5-8 klasiq mokiniq mokymosi kriiviq bei mokiniams skiriamq namq
darbq apimdiq kontrolg.

30. Organizuoja 5-8 klasiq mokiniq asmenines paZangos stebejimq fiksavim4, riipinasi
mokymosi pasiekimq gerinimu ir mokymosi pagalbos organizavimu.

31. Organizuoja ir koordinuoja mokiniq testavimr/tyrimr4 organizavim4 ir rezultatq vertinim4
5-8 klasese

32. Organizuoja ir koordinuoja 5-tokq adaptacijos procesQ.
33. Organizuoja ir koordinuoja l-8 klasiq mokiniq savarankisk4 mokym4si ir 1-g klasiq

sergandiq mokiniq mokym4.
34. PriZiDri 5-8 klasiq dokumentacij4.
35. PriZiiiri 5-8 kl. elektroninio dienyno pildym4.
36. Organizuoja pagrindinio ugdymo I dalies paZymejimq ir mokymosi pasiekimq pazymq

iSdavim4.
37. Koordinuoja ir priZiiiri 5-8 klasiq pamokq tvarkara5dio sudarymq, atlieka korekcijas mokslo

metq eigoje. Derina su muzikinio ugdymo tvarkara5diu.
38. organizuoja ir koordinuoja mokyklos Metodines tarybos veikl4.
39. Organizuoja l-8 klasiq molgaojq pamokq krtivio paskirstym4. Rengia BUp tarifikacij4 ir

reikalingus priedus.
40. Organizuojair koordinuoja Brandos egzaminq vykdym4 mokykloje. Organizuoja mokyojq,

vykstandiq i Brandos egzaminus, skyrim4.
41. Rengia ir teikia direktoriui isakymq projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis.

. . 1? Rel8.ia ir teikia teises aktuose numat5rt4 su pagrindiniu ugdymu susijusi4 informacij4,
mokyklos ataskaitq projektus ugdymo klausimais. z

43. Bendradarbiauja su mokyklos veiklos isivertinimo darbo grupe, teikia informacij4.

priemonirl tikslingu uZsakymu bei le5q
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44. Ukil<rina sveikQ, saugi% uZkertandi4 keli4 bet kokioms smulto, prievartos aprai5koms bei
Zalingiems iprodiams aplink4 bendradarbiauja su mokyklos strukttiromis bei i5ores institucijomis.

45. Vykdo budejimo kontrolg.
46. Pildo bendrojo ugdymo mokytojq darbo laiko apskaitos Ziniara5ti.
47. Pildo ir priZiiiri pedagogq registro duomenq bazg.
48. Vadovauja ir dirba direktoriaus isakymu paskirtoms darbo grupems, komandoms,

komisijoms. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.
49. Informuoja ir individualiai konsultuoja mokiniq tevus (globejus, rtipintojus) pedagoginio

Svietimo klausimais.
50. Rupinasi progimnazijos vie5aisiais rySiais.
51. Laiku talpina informacij4 mokyklos internetiniame puslapyje, teikia informacij4 mokyklos

facebook paskyrai.
52. Vaduoja mokyklos direktoriq steigejo leidimu jam nesant darbe.
53. Vykdo operatyvines mokyklos vadovo, mokyklos steigejo uZduotis.
54. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui uZ savo pareigq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4,

del jo kaltes padaryt4 Zalq atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatSrta tvarka.

IV SKYRIUS
SLq.s pARETcAS ErNANdro DARBUoToJo rErsns

55. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisg:
55.1. gautidokumentusirinformacij4reikaling4pagalkompetencij4priskirtaiveiklaivykdl'ti;
55.2. pasirinkti veiklos biidus ir formas;
55.3. maZiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
55.4. buti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatlrta

tvarka;
" 55.5. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai apriipint4 darbo viet4;
55.6. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, profesiniq sqjungq, asociacijq veikloje;
55.7. gauti iSsilavinim4 ir kvalifikacij4 atitinkanEiqalgq darbo uZmokesdio pried4,priemokas

ar kitas i5mokas, biiti skatinamas teises aktq nustat5rta tvarka.
56. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali tureti kitq teisiq, nustatytr4 LietuvosRespublikos

darbo kodekse ir kituose teises aktuose.

V SKYRIUS
Sras p,q,RErcAS EINANdTo DARBUoToJo ATSAKoMyBE

57. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus ir atskaitingas progimnazijos direktoriui.

Su pareigybes apra5ymu susipaZinau ir sutinku:
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