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I SKYRIUS
PAREIGYBE

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

yra priskiriama vadovr+ ir jq pavaduotojq pareigybiq grupei'

Z PareigYbes lYgis - Az.

3. Direktoriaus 
'pavaduotoj4 

ugdymui p 'eigybe reikalinga uZtikrinti mokyklos ugdymo

neformaliojo Svietimo ir mokiniq savivaldos

s uZtikrinim4 visose ugdymo pakopose, ugdymo
' Lrnrq.

tiesiogiai pavaldus,,Juventos" progimnazijos

direktoriui.

II SKYRIUS

- 
SPECIAL TS REKALAvIMAT SIns PAREIGAS EINANdIAI DARBUOTOJAI

5. Ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis iSsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu ir ped crja'

6. Darbo patirtis - ne maZesne kaip staigoje'

7. Atlikti valstybes kalbos mokejimo Lietuvos Respublikos

1688, reikalavimus.
likos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo

valdos, Valstybes tarnybos ir kt.), Vaikq teisiq

mokslo ministerijos isakymais, Siauliq miesto

savivaldybes tarybos sprendimais, adririnistracijos direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo isakymais

ir kitais uktuir, reglamintuojandiais Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jq teisiq apsaugQ, darbo

santykius.
9. B[ti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagrindq Ziniq'

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

veikloje.
11. Suprasti demokratines, teisines ir atviros pilietines, humanistines visuomenes kflrimo ir

veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje.

12 Gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo istaigos

bendruomenes nariq santYkius.

13. Moketi Luupii, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas, planuoti

ugdom4j4 skirtingq padaliniq veikl4, analizuoti ugdymo

proces4, te
14. , Zinoti dokumentqrengimo taisykles, dokumentq

tvarkymo i
' 15. s vidaus do

16. planuoti ir mokY ikl4'

derinti veiklas su kitais struktffiniai padaliniais, riumi,

17. Moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti priimt

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

III SKYRIUS
Sr.q.s panucAs ETNANdIo DARBUoToJo FUNKCIJoS

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

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

Z-Dalyvatja mokyklos l-8 klasiq ugdymo plano rengime: teikia siulymus, susijusius su

neformaliuoju Svietimu, renginiq organizavimu, ugdymo turinio integravimu, paZintiniq, kulttiriniq,
meniniq, k[rybiniq, projektiniq, socialiniq - pilietiniq veiklq organizavimu.

Z. Rengia su ugdymu susijusiq mokyklos vidaus tvarkq, instrukcijq ir reglamentq projektus.
24. Prisideda prie 1-8 kl. respublikiniq ir tarptautiniq projektq igyvendinimo. Inicijuoja ir

kontroliuoja kuruojamq mokytojq, klasiq vadovq ir mokiniq dalyvavimq projektuose.
?5.Organintoja, stebi, analizuoj4vertina 1-8 klasiq rfsienio kalbq, 5-8 klasiq- dailes, dorinio

ugdymo, technologijq fizinio ugdymo mokytojq veikl4. PriZiiiri Siq mokomqiq dalykq ugdymo
programq igyvendinim4 tiria ugdymo efekqvum4 ir kaupia veiklos duomenis, teikia pagalb4

mokytojams, stebi ir vertina pedagogq prakting veikl4 bei ugdymo rezultatus.
26 R0pinasi mo$rtojq profesiniu tobulejimu ir tikslingu kvalifikacijos le5q panaudojimu.

Teikia informacij4 pedagogams kvalifikacijos tobulinimo klausimais, padeda nusimagrti ir isivertinti
asmeninio profesinio tobulejimo prioritetus.

Z. Koordinuoja ir organizuoja dailes, dorinio ugdymo, technologijq, fizinio ugdymo mokytojq
metodikos grupiq veikl4.

28 PriZiiiri kuruojamq sridiq ir neformaliojo Svietimo mokytojq bei 5-8 klasiq vadovq veiklos
pildy.mq mokyklos elektroniniame dienyne.

D.Organizuoja ir koordinuoja 5-8 klasiq vadovq veikl4.
30. Organizuoja ir priZiDri neformalqji Svietim4: teikia siiilymus, sudaro ir koreguoja

tvarkara5dius, derina juos su muzikinio ugdymo tvarkara5diu, atlieka tyrimus, vertina rezultatus, priZiiiri
dokumentacij4 teikia siulymus direktoriui del neformaliojo Svietimo gerinimo.

31. Rengia ir teikia teises aktuose numat5rt4 su neformaliuoju ugdymu susijusi4 informacij4,
mokyklos ataskaitq proj ektus ugdymo klausimais.

lZUllikrina sveikq saugiq uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei
Zalingiems iprodiams aplink6 bendradarbiauja su mokyklos strukttiromis bei i5ores institucijomis.

33. Bendradarbiauja su mokyklos veiklos isivertinimo darbo grupe, teikia informacij4.
34. Kuruoja karjeros specialisto veikl4, teikia metoding pagalb4.
35. Koordinuoja mokyklos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo priemoniq planavim4 ir

organizavim4.
36 Koordinuoja Tarptautines jaunimo apdovanojimq programos ,,The Duke of Edinburgh's

International Award", socialiniq emociniq igudZiq lavinimo ir smurto prevencijos programos

,,Paauglystes kryZkeles" igyvendinimo procesq.
37. Organizuoja mokiniq (savanoriq) ir mokytojq budejimq rengia ir koreguoja grafikus, vykdo

budejimo kontrolg.
3& Inicijuoja, padeda organizuoti ir vertina mokykloje vykstandius neformaliojo Svietimo ir

popamokinius renginius.
39. Planuoja ir koordinuoja mokiniq socialines veiklos ir visuomenei naudingo darbo

organizavim4, kryptingai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengia ataskaitas.
40.Informuoja ir individualiai konsultuoja mokiniq tevus (globejus, rDpintojus) pedagoginio

Svietimo klausimais.
41. Kontroliuoja 1-8 klasiq mokiniq saugos ir sveikatos instruktaZq vedim4, rengia instrukcijas.
4}PriLinri l-8 klasiq vaikq i5vykq organizavim4 ir dokumentq rengim4.

' 43. Kuruoja mokyklos mokiniq savivald4, teikia pagalbq Mokiniq seimo, klasiq savivaldos
lyderiams. 4

44. Planuoja ir organizuoja tradicinius mokyklos renginius, Sventes, koncertus, diskotekas ir kt.
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45. Teikia pagalb4 progimnazijos mokytojams, organizuojant renginius, Sventes ir kt.
46 Koordinuoja ir organizuoja kultiirines, menin6s, paZintines, sportines, kiirybines ir kt.

veiklos dienq renginius bei kit4 Sio pobiidZio veikl4 mokslo metq eigoje ir pasibaigus pamokinei veiklai.
47. Koordinuoja Kult[ros krep5elio ir Kultiiros paso lelq paskirstym4 renginiq uZsakym4,

organizavimq. Rengia l65q naudoj imo ataskaitas.
4& Koordinuoja bibliotekininko veiklq teikia metoding pagalb4 priZiiiri ir padeda organizuoti

bibliotekos - informacinio centro veikl4.
S.Organizuoja ir kontroliuoja mokytojq ir mokiniq dalyvavim4 renginiuose, projektuose.

50. Renka ir sistemina informacij4 apie mokiniq dalyvavim4 olimpiadose, konkursuose.
. 5l.Inicijuoja, pletoja bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis

mieste, respublikoje.
52 PriZiiiri mokyklos elektroning svetaing, socialing paskyrq facebook, inicijuoja ir

kontroliuoj a j q atnauj inimq teikia informac ij q.

53. Kuruoja Sveikatingumo programq igyvendinimq mokykloje, isitraukimq i jas.'

54. Koordinuoja 1-8 kl. respublikiniq ir tarptautiniq projektq igyvendinim4.
55. Dalyvauja savivaldybes, Salies ir tarptautiniuose projektuose.
56. Vadovauja ir dirba direktoriaus isakymu pqskirtoms darbo grupems, komandoms,

komisijoms. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

57. Riipinasi progimnazijos vie5aisiais rySiais.
5& Vykdo operafyvines mokyklos vadovo, mokyklos steigejo uZduotis.

IV SI(YRIUS
Sr.Ls panucAs ETNANdIo DARBUoToJo rErsES

Nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas kvalifrkacijai kelti.
Teikti pasiiilymus del mokyklos vadovq vadybines veiklos organizavimo.
Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
Reikalauti i5 mokyklos direktoriaus, kad biitq sudarytos sqlygos tinkamos darbui.
Reikalauti, kad bUtq vykdomi sutartiniai isipareigojimai, kad biitq laikomasiistatymuose

nustat54o darbo ir poilsio laiko.

V SKYRIUS
Sr,r.s plnucAs ErNAI\dro DARBUoToJo ATSAKoMYBE

@. UZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako

mokyklos darbo tvarkos taisykliq Lietuvos Respublikos istatymq nustatlrta tvarka.

Su pareigybes apra5ymu susipaZinau ir sutinku:

59.
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