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PAREIGYBES NPRASYUA'S

I SKYRIUS
PAREIGYBE

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

yra priskiriu-u uJouq ir jq pavaduotojq pareigybiq grupeL

2. PareigYbes lYgis - Az'

3. Direktoriaus gybe reikalinga uZtikrinti mokyklos ugdymo

politikos rearizavim* iormaliojo siietimo .ir mokiniq savivaldos

organizavim qir pletrq, uZtikrinim4 visose ugdymo pakopose, ugdymo

padaliniq 
Blrttffi,T# ai pavaldus ,,Juventos" progimnazrjos

direktoriui, Direktoriq negalintie direktoriaus pavaduotojas ugdymui'

II SKYRIUS
. SPECIALUS nnXaLAVIMAI SrLS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJAI

5. Ne Zemesnis kaip aukstasis universitetinis i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu

arjarnprilygintui5silavinimuirpedagoginepsichologinekvalifikacija.
6. Darbo patirtis - ne maZesne-kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje'

T.Atliktivalstybeskalbosmoke.limokategorijq,patvirtintqLietuvosRespublikos
Vyriausybes 2003 m. gruodZi o 24 d'nutarimu Nr' 1688' reik

8. B[ti susipaiinusiam su Lietuvos Respublikos ko

kodeksu, kitais istatymais (Svietimo, Vietos savivaldos'

t onu.n.i3u, Vyriausybes nutarimais-' Svietimo ir mokslo

;ddyb6 s tu.yuo s sprendimais,' administracij o s direktoriaus,

ir kitais aktais, ..giu-.nttojandiais Svietimo istaigq veikl4' vai

santykius.
9. BUti susiPaZinusiam su

10. Zinoti Siuolaikines

vadybos teorijomis, tureti vadybos pagrindq Ziniq'

p.aJg"gif."s, 
"psichologijos pagrindus' gebeti juos taikyti savo

veikloje-1. 
Suprasti demokratines, teisines ir atviros iilit"l;;l,lumanistines 

visuomenes kflrimo ir

veiklos principus, g"Uoiit'ot p raudoti savo vadybineje veikloje'

12. Gebeti kurti demokratiSkus, t"ti "tpi" 
pug*buir pagalba grindZiamus Svietimo istaigos

bendruomenes nariq santykius' r . 1: --^rr,.+: i-r^*aniio ir renofi i(vadas. planuoti
13'r,apibendrinti,valdytiinformacij4irrengtii5vadas,planuot

ugdom4l4 i koordinuoti skirtingq padaliniq veikl4' analizuoti ugdymo

procesq, te s darbui tobulinti'

14. ntis zoJziu ir raStu, Zinoti dokumentq rengimo taisykles, dokumentq

tvarky'mo ir aPskaitos taisYkles'

15. Moketi rengti mokyklos vidaus doktmentus'

16. Moketi savaranki5k mokyklos bendruomenes veikl4'

derinti veiklas su kitais struktflri riumi' kitomis institucijomis'

lT.Moketidirbtikompipriimtiirsiqstiinformacij4.
18. Buti pareigingam, m endrauti su Zmonemis'
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19. Privalumai: moketi bent vienq ES Saliq kalb4 (anglq, vokiediq pranciZq); tureti vadybing
kategorij4.

sras panucAs 
"^ 1[tdi5;T$roroJo Fur\rKcrJos

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

2I. Dalyvauja kuriant mokyklos strateginius planus, metines veiklos programas, ugdymo
planus; kontroliuoj a jq vykdyme.

22. Organizuoja ir ius mokyklos tikslus atitinkandio mokyklos 1_4
klasiq ugdymo plano kurim4 prieLiirq. Rengia su ugdymu susijusiq mokyklos
vidaus tvarkq, instrukcijq ir re

23. Bendradarbiauja derinant m9k/dos strateginius tikslus atitinkandiq projekq s4ra54.
Inicijuoja ir kontroliuoja mokytojq ir mokiniq dalyvavim4 projektuose

24. PriZiiiri pradinio ugdymo bendruosius ugdymo organizavimo klausimus.
pradiniq klasiq mo$rtojq metoding grupg, stebi, analizuoja, vertinamo as0se, prakting veiklq bei ugdymo rezultatus. PriZiiiri ugdymo programq

igy efektyvum4 ir kaupia veikloi duomenis, teikia pagalb4 -okytola-r.-26. Koordinuoja mokytojq prgfelinio tobulejimo srit!, titilinga 
'kvalifikacijos 

le5q
panaudojim4' informacijos pedagogams kvalifikacijos tobulinimo'klausimiis perdavim4, padeda
nusimagrti ir isivertinti asmeninio profesinio tobulej imo prioritetus.

27. Organizuoja kvalifikacijos kelimo renginius,
28. PriZiiiri 1-4 klasiq mokytojq pamokq kr[vio paskirstym4.
29. Vykdo sisteming4 1-4 klasiq mokiniq mokymosi kniviqbei mokiniams skiriamq namq

darbq apimdiq kontrolg.
30. Organizuoja l-4 klasiq mokiniq asmenines paZangos stebejimq fiksavimq, riipinasi

mokymosi pasiekimq gerinimu ir mokymosi pagalt os organLavimu.

vertinim4 1-4 klasese.
32. organizuoja ir koordinuoja pirmq klasiq adaptacijos procesg
33. PriZiiiri l-4 klasiq dokumentacij4.
34. PriZiiiri 1-4 kl. elektroninio dienyno pildymq.
35. Rengia ir koreguoja 14 klasiq pamokq tvarkara5ti. Derina su muzikinio ugdymo

tvarkara5diu.
36. Organizuoja pradinio i5silavinimo paZymejimq ir mokymosi pasiekimr+ pazymq

iSdavim4.
37. Koordinuoja 1-4 klasiq vadovq veikl4.
38. RDpinasi uZsieniediq ir Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq, isvykusiq ar grlZusiq

gyventi ir dirbti iLietuvos Respublik4, vaikq ugdymo organizavimu.
39. Rengia ir teikia direktoriui isakymq projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis.40. Bendradarbiauja su mokyklos veiklos lsivertinimo darbo grupe, teikia informacij4.41. Vykdo budejimo kontrolg.
42. UZtikrina sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliq bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms

bei Zalingiems iprodiams aplink4 bendradarbiauja su mokyklos struktiiromis beil5ores institucijomis.43. Kuruoja socialinio pedagogo veikl% teikia metoding pagalb4.
44. Vadovauja vaiko geroves komisijai.
45. Kuruoja specialiojo pedagogo ir logopedo, mokytojo padejejo veikl4, teikia metoding

pagalbq.

46. Vykdo Visos dienos mokyklos veiklos prieZiiir4 mokiniq priemim4 grupes formavim4
Visos dienos mokyklos mokytojo ir jo padejejo veikl4.

47. Inicijuoja ir priZiDri prevenciniq programq igyvendinim4 pradiniame ugdyme.
.48. Vykdo mokinirtr priemimq imokykl4.'49. Rengia ir teikia teises aktuose nurpat5rt4 su pradiniu ugdymu susijusi4 informacij4,

mokyklos ataskaiq projektus ugdymo klausimais. '
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50. Vadovauja ir dirba direktoriaus isakymu paskirtoms darbo grupems, komandoms,

komisij oms. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

51. Informuoja ir individualiai konsultuoja mokiniq tevus (globejus, rEpintojus) pedagoginio

Svietimo klausimais.
52. Riipinasi progimnazijos vie5aisiais rySiais.
53. Laiku talpina informacrj4 mokyklos internetiniame puslapyje, teikia informacij4 mokyklos

facebook paskyrai.
54. Vykdo operatyvines mokyklos vadovo, mokyklos steigejo uzduotis.

.. IV SKYRIUS
Sns panucAs ErNANero DARBUoToJo rErsES

55. Nustat5rta tvarka gauti mokamas atostogas kvalifikacijai kelti.

56. Teikti pasiulymus del mokyklos vadovq vadybines veiklos organizavimo.

57. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
58. Reikalauti i5 mokyklos direktoriaus, kad biitq sudarytos sqlygos tinkamos darbui.

59. Reikalauti, kad b[tq vykdomi sutartiniai isiparejgojimai, kad biitq laikomasi istatymuose

nustat5rto darbo ir poilsio laiko.

VI SKYRIUS
Sras pmrrcAs ErNAI\eIo DARBUoToJo ATSAKoMYBE

60. Ui, savo pareigq netinkam4 vykdyme direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako

mokyklos darbo tvarkos taisykliq Lietuvos Respublikos fstatymq nustat5rta tvarka.

y'aso dp>4 - oe -ry
Su pareigybes apra5ymu susipaZinau ir sutinku:


