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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  NR. 13 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                      1. Direktoriaus  pavaduotoju ugdymui  priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį  

pedagoginį-ikimokyklinį išsilavinimą. 

                      2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui savo veiklą grindžia reglamentuojančiais 

lopšelio-darželio veiklą Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, lopšelio-darželio 

nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

                      3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už lopšelio-darželio ugdomojo proceso 

organizavimą, užtikrina vaikų sveikatos saugumą ir higienos normų laikymąsi ugdymo  metu, 

rūpinasi ugdomųjų priemonių ir inventoriaus įsigijimu, apskaita, tvarko archyvą.  

                      4. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui priima ir atleidžia direktorius teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

                      5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio 

direktoriui.  

                      6. Išvykus direktoriui, direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už lopšelio-darželio 

darbo ir veiklos organizavimą bei atlieka įstaigos vadovo pareigas. 

                       

           II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

                      7. Organizuoja ugdymo procesą, vykdo stebėseną ir priežiūrą, analizuoja, vertina 

lopšelio-darželio veiklą.  

                      8. Organizuoja ugdymo programų vykdymą, vaiko gerovės komisijos darbą, užtikrina 

tinkamą ugdymo kokybę  ir vaikų saugumą lopšelyje-darželyje. 

                      9. Inicijuoja ugdymų programų, specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integravimo 

programų rengimą ir vadovauja jų įgyvendinimui. 

                      10. Koordinuoja  metinio veiklos plano ir  strateginio veiklos plano rengimą, 

organizuoja įgyvendinimą, inicijuoja ir dalyvauja projektų rengime. 

                      11. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi švietimo praktiką ir 

pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

                      12. Skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam 

bendradarbiavimui, atestavimui. 

                      13. Organizuoja pedagoginį vaikų tėvų (globėjų) švietimą. 

 

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS IR PAREIGOS 

 

                      14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę: 

                      14.1. dalyvauti  lopšelio-darželio savivaldoje ir  pasitarimuose; 

                      14.2. naudotis švietimo ir kitų įstatymų, lopšelio-darželių nuostatų nustatytomis 

teisėmis; 

                      14.3. siūlyti savo individualias programas, pedagoginės veiklos formas ir būdus; 

                      14.4. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro  

nustatyta tvarka; 

                      14.5. susipažinti su lopšelio-darželio dokumentacija, skirta atskiriems darbuotojams,  

ugdytiniams; 

                     14.6. lankytis ugdomoje veikloje prižiūrėti ir kontroliuoti jos vykdymą; 

                     14.7. teikti siūlymus administracijai, pedagogams, ugdytiniams ir jų tėvams; 

                     

                     14.8. prireikus pagalbos kreiptis į lopšelio-darželio ar kitų įstaigų specialistus                     

                     14.9. gauti reikiamą informaciją ir metodinę pagalbą iš vadovo ir kitų institucijų; 
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                     14.10. pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, 

pasirenkant tinkamas  formas ir laiką; 

                     14.11. reikalauti, kad darbuotojai laiku ir teisingai pateiktų kokybiškus pirminius 

ataskaitinius duomenis; 

                     14.12. pranešti apie pastebėtus  pažeidimus, probleminę situaciją laiku informuoti 

lopšelio-darželio vadovą; 

                     14.13. priimti sprendimus, suteikti įgaliojimus, pasirašyti dokumentus padėti 

darbuotojams spręsti problemas savo kompetencijos ribose; 

                     14.14. prižiūrėti pedagoginį procesą, analizuoti ugdymo kokybę, organizuoti vaikų 

pasiekimų vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

                     14.15.  ruošti dokumentų projektus derinti juos; 

                     14.16.  įstatymų numatyta tvarka ilsėtis. 

                     15. Direktoriaus pavaduotojo pareigos: 

                     15.1. laikytis teisės norminių aktų patvirtintų Mokytojo etikos normų, lopšelio-darželio 

nuostatų ir darbo tvarkos taisyklių; 

                     15.2. ruošti dokumentus pasitarimams ir susirinkimams, pateikti pedagoginio proceso 

stebėjimo išvadas ir analizę mokytojų taryboje. 

                     15.3. pasirinkti efektyvius darbo metodus; 

                     15.4. planuoti savo darbą, suteikti metodinę pagalbą pedagogams; 

                     15.5. kaupti metodinę medžiagą ir metodines priemones metodiniame kabinete, 

apibendrinti ir skleisti, pedagogų gerąją patirtį, pildyti reikiamą dokumentaciją ir laiku pateikti 

ataskaitas; 

                     15.6. vesti ugdymo priemonių apskaitą ir priežiūrą; 

                     15.7. apibendrinti ir įvertinti atestuojamų pedagogų praktinę veiklą ir ugdymo 

rezultatus, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka; 

                     15.8. kompetentingai spręsti problemas ir priimti sprendimus; 

                     15.9. atsakyti už veiklos metodų pasirinkimą ir panaudojimą bei sąlygų sudarymą 

kokybiškam ir saugiam vaikų ugdymui; 

                     15.10. konsultuotis su kitų įstaigų kolegomis, švietimo skyriaus specialistais; 

                     15.11. tvarkyti lopšelio-darželio raštvedybą ir archyvo dokumentus, tinkamai juos 

saugoti; 

                     15.12. tvarkyti duomenis mokinių registre; 

                     15.13. prižiūrėti lopšelio-darželio interneto svetainę; 

                     15.14. organizuoti materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą,  pasirašant visiškos 

materialinės atsakomybės sutartį; 

                     15.15. vykdyti pavestus tiesioginėmis ir netiesioginėmis lopšelio-darželio direktoriaus 

nurodymus,  laikytis konfidencialumo  apie lopšelio-darželio informaciją; 

                     15.16. nutraukus darbo sutartį, vadovui perduoti visą dokumentaciją, materialinių 

vertybių perdavimo aktą, įforminant atsakingam asmeniui perdavimo-priėmimo aktu. 

 

IV. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

                     16. Už šio pareiginio aprašo nesilaikymą darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos 

įstatymų numatyta drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

 

Pareigybės aprašymą parengė 

  

Direktorė                          Angelė Juškevičienė 

 

SUDERINTA 

Darbuotojų atstovas 

saugai ir sveikatai 

 

Onutė Ražanauskienė       


