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

yra priskiriama vadovq ir jq pavaduotojq pareigybiq grupei'

2 PareigYbes lYgis - Az,

3. Direktoriaus lavaOuotoj4 ugdymui p eigybe reikalinga uZtikrinti mokyklos ugdymo

reiormaliojo Svietimo ir mokiniq savivaldos

s uZtikrinim4 visose ugdymo pakopose, ugdymo

Lintq.
tiesiogiai pavaldus,,Juventos" proglmnzvuos

direktoriui.

II SKYRIUS

SpECIALuS nnTILAVIMAI St.q,s PAREIGAS EINANdIAI DARBUOTOJAI

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

ar jam prilygintu i5silavinimu ir pedagogine psich- 
6. Darbo patirtis maZesne kaip 3 me statgole'

7. Atlikti valstybes kalbos mokejimo Lietuvos Respublikos

1688, reikalavimus.
blikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo

valdos, Valstybes tarnybos ir kt'): Vaikq teisiq

mokslo ministerijos isakymais, Siauliq miesto

direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo isakymais
q veikl4, vaikq ugdym4, jq teisiq apsaug4, darbo

santykius.
9. BUti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagrindq Ziniq'

1n.- itirit Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo

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

veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo va ybineje veikloje.

12 Gebeti lurti d-emokratiskus, savitarp t pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo istaigos

bendruomenes nariq santYkius'

13. 
'-' --'---J 

i, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas, planuoti

ugdom4j4 skirtingq padaliniq veikl4, analizuoti ugdymo

proces4, te
14. u, Zinoti dokumentq rengimo taisykles, dokumentq

tvarkymo ir apskaitos taisYkles.

' 15. Moketi rengti mokyklos vidaus dokumentus'

16. Moketi saJarankiSkai planuoti ir 6rganizuoti savo ir mokyklos bendruomenes veikl4,

derinti veiklas su kitais strukt[riniai padaliniais, mokyklos direktoriumi, kitomis institucijomis'

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

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

sr.rs panucAs 
"^"ttdiff 

;HHror oro FrrNKcrro s

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

2l.Dalyvauja mokyklos strateginio plano, metines veiklos programos, ugdymo plano veiklos
tobulinimo veiksmq planq rengime, kontroliuoja jq vykdym4.

Z-Organizuoja ir konholiuoja strateginius mokyklos tikslus atitinkandio mokyklos 1-8 klasiq
muzikinio ugdymo plano ktirim4, vykdo ugdymo plano prieZiiir4. Rengia su ugdymu susijusiq mokyklos
vidaus tvarkq, instrukcijq ir reglamentq projektus.

B.Dalyvauja mokyklos 1-8 klasiq ugdymo plano rengime: teikia pasiulymus del muzikinio
ugdymo proceso uZtikrinimo ir derinimo su neformaliuoju muzikiniu ugdymu.

24.Koordinuoja, planuoja ir organizuoja formalqji Svietim4 papildandio ugdymo 6SfUy ir
menines savirai5kos neformalioj o ugdymo pro gramas.

?5.Organizuoja, stebi, anahzuoja, vertina muzikos mokytojq, dirbandiq 1-8 klasese, veikl4.
PriZiiiri muzikinio ugdymo programq igyvendinimq tiria ugdymo efektyvum4 ir kaupia veiklos
duomenis, teikia pagalb4 mokytojams, stebi ir vertina pedagogq prakting veikl4 bei ugdymo rezultatus.

%.Riipinasi muzikos mokytojq profesiniu tobulejimu ir tikslingu kvalifikacijos le5q
panaudojimu. Teikia informacij4 pedagogams kvalifikacijos tobulinimo klausimais, padeda nusimatlti
ir isivertinti asmeninio profesinio tobulej imo prioritetus.

T.Vykdo sisteming4 1-8 klasiq mokiniq mokymosi kruviq bei mokiniams skiriamq namq
darbq apimdiq kontrolg.

2&Organizuoja 1-8 klasiq mokiniq asmenines paZangos stebejimq fiksavim4, rtipinasi
mokymosi pasiekimq gerinimu ir mokymosi pagalbos organizavimu.

n D.Organizuoja ir koordinuoja mokiniq muzikos testavimry'tyrimq organizavim4 ir rezultatq
vertinim4 1-8 klasese.

30.organizuoja ir koordinuoja muzikos mokytojq metodikos grupes veikl4.
31. Organizuoja ir koordinuoja instrumentines muzikos mokym4.
32Rengia ir teikia direktoriui isakymq projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis.
33.Rengia ir teikia teises aktuose numat5rtq su muzikiniu ugdymu susijusi4 informacij4,

mokyklos ataskaitq proj ektus ugdymo klausimais.
A.ULlik'rina sveik4 saugi4 uZkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei

Zalingiems iprodiams aplink4 bendradarbiauja su mokyklos struktiiromis bei i5ores institucijomis.
35.Bendradarbiauja su mokyklos veiklos isivertinimo darbo grupe, teikia informacij4.
35' Vykdo budej imo kontrolg.

. 3T.Organizuoja mokiniq priemim4 i muzikinio ugdymo klases, vykdo muzikiniq gebejimq
patikrinim4.

3&Vykdo Neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimq i5davim4 (kodas 9201) ir jq apskait4.
9.Inicijuoja, pletoja bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais: rySiq susijusiq su muzikiniu

ugdymu, uZmezgimq, palaikym4 ir bendradarbiavimQ su kitomis mokyklomis.
40. Inicijuoja muzikiniq renginiq, koncertq rengim4.
4l.Kontroliuoja dalyvavim4 koncertuose, konkursuose, festivaliuose ir kt. muzikiniuose

renginiuose.
42Inicijuoja muzikos priemoniq ir literatiiros poreikio nustatym4 muzikines bazes

atnaujinim4.
43.Organizuoja muzikos mo$rtojq pamokq kriivio paskirstym4, rengia tarifikacij4 ir

reikalingus priedus.
44.Pildo muzikos mokytojq darbo laiko apskaitos Ziniara5dius.
45. Koordinuoj a savivaldyb€s, Salies ir tarptautinius proj ektus.

, 46Vykdo elektronin€s mokiniq lankomumo apskaitos prieZiiir4.
47.Rengia atlyginimo uZ neformaliojo vailq Svietimo programas mokejimo isakymus, vykdo

prieLiirq komunikuoja su tevais ir klasiq aukletojais.
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4SVadovauja ir dirba direkloriaus isakymu paskirtoms darbo grupems, komandoms,
komisij oms. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

49. Riipinasi pro gimnazij os vie5aisiais rySiais.
50.Laiku talpina informacij4 mokyklos internetiniame puslapyje, teikia informacij4 mokyklos

facebook paskyrai.
51. Vykdo operatyvines mokyklos vadovo, mokyklos steigejo uZduotis.

IV SKYRIUS
. SrAS pARETcAS ErNAt[dro DARBUoToJo rErsES

52 Nustat5rta tuarka gauti mokamas atostogas kvalifftacijai kelti.
53. Teikti pasiulymus del mokyklos vadovq vadybines veiklos organizavimo.

f: R:t'ffi*1"fl[T1:3:T:ti:.l,:;s, kad biitq sudarytos s4rygos tinkamos darbui.
56 Reikalauti, kad bUtq vykdomi sutartiniai isipareigojimai, kad biitq laikomasiistatymuose

nustat5rto darbo ir poilsio laiko.

V SKYRIUS
Stl.s p.mucAs ErNAr\dro DARBUoToJo ATSAKoMyBE

57. UZ savo pareigq netinkamq vykdymq direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako
mokyklos darbo tvarkos taisykliq Lietuvos Respublikos istatymr4 nustat5rta .tvarka.
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