
           PATVIRTINTA 

           Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  

direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. 

įsakymu Nr. V-38 
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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės kodas pagal klasifikatorių – 112036. 

       2. Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama A lygiui. Pareigų pavadinimas pagal klasifikatorių – 

švietimo įstaigos vadovas. 

       3. Pareigybės paskirtis – bendruomenės telkimas švietimo politikos įgyvendinimui, ugdymo 

proceso planavimas, ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas, 

koordinavimas, vertinimas bei priežiūra. 

      4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus lopšelio-darželio (toliau – 

Įstaiga) direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

        5. Einantis šias pareigas darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

        5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

        5.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne trumpesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

        5.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis 

turi astititkti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus; 

        5.4 mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne 

žemesniu kaip B1 lygiu (pagal Bendrąją Europos kalbų metmenų sistemą).  

        5.5. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti gerus kompiuterinio raštingumo 

įgūdžius, dirbant „MS Excel“, „MS Word“ programomis, internetu, elektroniniu paštu, elektroniniu 

dienynu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, elektroninėmis oficialių Valstybės įstaigų 

sistemomis; 

        5.6. išmanyti Įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, 

suprasti darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės 

nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, 

raštvedybą; 

 5.7. vykdyti einamąją finansų kontrolę, vykdyti ugdymo priemonių, prisikirtų direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui kompetencijai, naudojimo kontrolę, apskaitą. 

  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 6.1. telkia pedagogus Įstaigos strateginio veiklos plano ir Įstaigos metinio veiklos plano 

rengimui, įgyvendinimui, refleksijai ir rengia veiklos ataskaitas; 



 6.2. dalyvauja įstaigos veiklos kokybės į(si)vertinimo komandos veikloje ir teikia siūlymus dėl 

Įstaigos veiklos kokybės gerinimo, dalyvauja Įstaigos vidaus kontrolės įgyvendinime; 

 6.3. organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ugdymo kokybę, ugdytinių ugdymosi pasiekimus, 

pažangą, inicijuoja ir koordinuoja komandinį darbą programoms, projektams kurti ir įgyvendinti; 

 6.4. teikia profesinę, konsultacinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi Įstaigos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, posėdžių, susirinkimų nutarimai;  

         6.5. rengia pareigybės kompetencijai priskirtus pedagogų atestacijos dokumentus, konsultuoja 

pedagogus dėl atestacijos dokumentų pasirengimo; 

 6.6. organizuoja tėvų poreikius atitinkantį pedagoginį švietimą, konsultavimą, tėvų įtraukimą į 

ugdymo procesą; 

 6.7. koordinuoja pedagogų metodinės grupės veiklą, inicijuoja gerosios patirties sklaidą, stebi, 

koordinuoja pedagogų profesinę raidą; 

 6.8. kiekvieną mėnesį sudaro darbo grafikus, kuriuos teikia direktoriui tvirtinti ne vėliau kaip 

prieš septynias darbo dienas iki jų įsigaliojimo; 

 6.9. tvarko pedagogų registrą; 

 6.10. pagal savo kompetencijos sritis tvarko įstaigos internetinę svetainę; 

         6.11. organizuoja, koordinuoja bei prižiūri ugdymą, stebi ugdytinių lankomumą; 

 6.12. vadovauja Vaiko gerovės komisijai, inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo 

programų rengimą ir prižiūri jų įgyvendinimą; 

 6.13. prižiūri, stebi pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų veiklą, rengia kasmėnesinius 

pedagoginės veiklos prižiūros planus ir atsiskaito Įstaigos direktoriui dėl jų įgyvendinimo; 

 6.14. inicijuoja pirkimus iš Mokymo lėšų, tvarko mokymo priemonių apskaitą, prižiūri jų 

naudojimą; 

 6.15. plečia Įstaigos ryšius, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei socialiniais partneriais, 

organizuoja ugdytinių socialinių kompetencijų ugdymo veiklas (SKU); 

 6.16. kontroliuoja elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ pildymą; 

 6.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba ugdytiniui, kuris patyrė smurtą, prievartą, 

patyčias, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą, apie tai informuoja Įstaigos direktorių ir, jei 

reikia, Vaiko teisių apsaugosa tarnybą;  

          6.18. pagal patvirtintą lopšelio-darželio dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo 

dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į archyvą; 

 6.19. vaduoja Įstaigos direktorių jo atostogų, ligos, komandiruočių metu; 

 6.20. tobulina savo kvalifikaciją; 

 6.21. atlieka nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus pavedimus,susijusius su funkcijų 

vykdymu. 

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

 7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo laikytis pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų, 

Įstaigos darbo tvarkos taisyklių ir kitų dokumentų, su kuriais susipažįstama pasirašytinai, reikalavimų. 

         8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako teisės aktų nustatyta tvarka už: 

         8.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymų, miesto Tarybos ir Administracijos sprendimų, meto potvarkių, Švietimo skyriaus vedėjo, 

specialistų ir Įstaigos vadovo įsakymų, nurodymų vykdymą; 

         8.2. ugdomosios veiklos organizavimą Įstaigoje, jos kokybę, rezultatus; 

         8.3. metodinę veiklą Įstaigoje; 

         8.4. ugdymo priemonių užsakymą, įsigijimą, apskaitos teisingumą, naudojimo tvarkos laikymąsi; 



         8.5. Įstaigos veiklą išvykus direktoriui; 

         8.6. jo žinioje esančių dokumentų duomenų saugumą. 

        9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo laikytis pedagoginės etikos reikalavimų, saugoti 

konfidencialią Įstaigos informaciją. 

________________________ 
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