
 

 

                                                                                                                     PRITARTA 

                                                                                                 Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

tarybos 2017 m. sausio 27 d. 

posėdyje, protokolo Nr. T-1 

 

PATVIRTINTA 

              Alytaus lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 

              direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. 

              įsakymu Nr. V-17 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  NR. 3 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra 1 pareigybės grupė. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis –  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas  

reglamentuoja asmens, kuris  organizuoja ugdymo procesą lopšelyje-darželyje, koordinuoja 

ugdymo programų rengimą ir vykdymą, vykdo veiklos stebėseną ir užtikrina nuostatuose numatytų 

tikslų, suformuluotų uždavinių, numatytų funkcijų vykdymą. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

savo veiklą grindžia reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 

nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais, lopšelio-darželio nuostatais, direktoriaus įsakymais ir šiuo 

pareigybės aprašymu. 

       4. Pareigybės pavaldumas – lopšelio-darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Direktoriaus pavaduotoju ugdymui būtinas ne žemesnis kaip aukštasis  

universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba 

aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu. Ne žemesnis kaip B 1 kalbos mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 

matmenyse numatytą ir apibūdintą šešių kalbų mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų 

Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių). 

 

                                                                        III SKYRIUS 

                  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Organizuoja ugdymo procesą, vykdo stebėseną, analizuoja ir vertina lopšelio- 

darželio pedagogų veiklą, atsiskaito už nuveiktus darbus. 

7. Organizuoja ugdymo programų vykdymą, užtikrina ugdymo kokybę ir vaikų  

pasiekimų vertinimą lopšelyje-darželyje. 

8. Koordinuoja ugdymų programų ir veiklos tobulinimo programų rengimą, specialiųjų  

ugdymo poreikių vaikų integravimo programų rengimą ir vadovauja jų įgyvendinimui. 

9. Koordinuoja  metinio veiklos plano,  strateginio plano rengimą ir organizuoja  

įgyvendinimą. 

10. Teikia siūlymus, informaciją ir profesinę pagalbą pedagogams. 

11. Dalyvauja  lopšelio-darželio savivaldoje, organizuoja vaiko gerovės komisijos ir kt.  

darbo grupių veiklą.   

12. Rūpinasi pedagogų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesiniu tobulėjimu, vertina jų  

veiklą ir skatina atestuotis. 

13. Tobulina savo kvalifikaciją, atestuojasi ir įgyja kvalifikacinę kategoriją švietimo ir  

mokslo ministro nustatyta tvarka. 



 

 

14. Organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą. 

15. Siūlo individualias programas, taiko pedagoginės veiklos formas ir būdus. 

16. Priima sprendimus, pasirašo dokumentus ir sprendžia problemas savo  

kompetencijos ribose. 

17. Organizuoja projektinę veiklą, teikia siūlymus  ir rengia projektų dokumentus. 

18. Vertina atestuojamų pedagogų praktinę veiklą ir teikia pedagoginio proceso  

stebėsenos išvadas, analizuoja mokytojų taryboje ir mokytojų atestacijos komisijoje. 

19. Dalyvauja kitų įstaigų atestuojamų pedagogų praktinės veiklos vertinime, teikia  

išvadas. 

20. Planuoja lopšelio-darželio veiklą, pasirinka efektyvius darbo metodus. 

21. Organizuoja pedagogų ugdomosios veiklos planavimą, vykdo stebėseną.    

22. Skleidžia gerąją patirtį apie lopšelio-darželio veiklą. 

23. Rūpinasi ugdymo priemonių, spaudinių ir inventoriaus įsigijimu, vykdo pirkimą,  

tvarko materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą,  pasirašant visiškos materialinės atsakomybės 

sutartį. 

24. Bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais, socialiniais partneriais. 

25. Tvarko lopšelio-darželio archyvą, laiku pateikia ataskaitas ir kt. dokumentus.  

26. Rengia dokumentus vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis. Gerai moka  

lietuvių kalba, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų 

reikalavimus. 

27. Tvarko lopšelio-darželio svetainę, rengia informaciją, tvarko pedagogų ir mokinių  

registrą. 

28. Vykdo pavestus lopšelio-darželio direktoriaus nurodymus. 

29. Informuoja lopšelio-darželio direktorių pastebėjus pažeidimus, problemines  

situacijas. 

30. Laikosi konfidencialumo apie lopšelio-darželio veiklą. 

31. Nutraukus darbo sutartį, perduoda dokumentaciją, turtą perdavimo aktu atsakingam  

asmeniui. 

32. Laikinai eina direktoriaus pareigas, kai darbe nėra direktoriaus (nedarbingumo,  

atostogų ir komandiruotės metu). 

33. Laikosi etikos normų ir  darbo tvarkos taisyklių. 

 

 

IV SKYRIUS 

                                                                  ATSAKOMYBĖ  
 

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

organizavimą, užtikrina vaikų sveikatos saugumą ir higienos normų laikymąsi. 

35. Atsako už  ugdomųjų priemonių ir inventoriaus įsigijimą, apskaitą, archyvo  

tvarkymą ir raštvedybą, pedagogų ir mokinių registrą.     

                  34. Neesant direktoriui direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už lopšelio-darželio 

tvarką ir priežiūrą, už lopšelio-darželio veiklos organizavimą ir atlieka įstaigos vadovo pareigas. 

                                                         ________________________ 

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui aprašymą parengė darbo grupė, sudaryta Alytaus lopšelio-

darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2017 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-11. 

 

SUDERINTA 

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai                                              Onutė Ražanauskienė 

 

Susipažinau 
 

 

 


