
MAŽEIKIŲ VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  

PAREIGINIAI NUOSTATAI 

  

  

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus mokyklos direktoriui,vykdo jo įsakymus ir nurodymus, 

pavaduoja ir atstovauja direktorių jam pavedus arba jo nebuvimo institucijoje metu. 

2. Direktorias pavaduotojas ugdymui turi: 

2.1.  turėti aukštąjį  pedagoginį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

2.2.   vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokyklos nuostatais, 

vidaus tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašu; 

2.3.  savarankiškai planuoti  ir organizuoti savo darbą bei mokyklos veiklą; 

2.4.  žinoti lietuvių kalbos kultūros reikalavimus, domėtis lietuvių tautos kultūra, papročiais bei tradicijomis; 

2.5.  mokėti dirbti kompiuteriu, žinoti raštvedybos taisykles; 

2.6.  mokėti  bent vieną užsienio kalbą; 

2.7.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

2.8.  gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir dalintis atsakomybe; 

2.9.  gebėti dirbti bendradarbiaujant su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais; 

2.10.   domėtis  naujomis metodikomis bei pedagoginėmis naujovėmis. 

3. Mokėti rengti projektus, palaikyti demokratinius santykius, grįstus savitarpio pagarba ir pagalba. 

4. Tarp mokyklos bendruomenės narių, laikytis pedagoginės etikos normų. 

5.  Būti pareigingam, darbščiam, ryžtingam, empatiškam, sugebėti bendrauti, turėti psichologinių, vadybinių žinių. 

6.  Žinoti vadybos teorijas, nuolat jas taikyti darbe ir kelti savo kvalifikaciją. 

7.   Mokyklos direktorius pasilieka sau teisę šį pareiginį aprašą papildyti, su papildymais supažindinant darbuotoją. 

8.   Laikytis mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių, išklausyti reikiamus instruktažus. 

  



II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOS 

  

9.  Lankyti mokytojų pamokas, analizuoti mokymo metodus ir formas. 

10.  Skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, 

inicijuoti pedagoginių metodų diegimą. 

11.  Analizuoti ir apibendrinti mokyklos pedagogų veiklą, rengti dokumentus pedagogų atestacijai, teikti juos mokyklos 

direktoriui tvirtinti. 

12.  Sudaryti pedagoginių darbuotojų tarifikacijas, vesti tarifikacijų registracijos žurnalą. 

13.  Sudaryti pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, paruošti reikiamus įsakymus. 

14.  Pildyti mokytojų pavaduotų  pamokų apskaitos žurnalą. 

15.  Organizuoti mokomąjį- ugdomąjį procesą bei projektinę veiklą mokykloje. 

16.  Paruošti menėsinius veiklos planus ir suderinti su mokyklos direktoriumi. 

17.  Sudaryti akademinių koncertų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų, įskaitų grafikus, laiku paruošti komisijų įsakymų 

projektus. 

18.  Kontroliuoti individualių ir grupinių dienynų tvarkymą, pažangumo lapelių, pasiekimų knygelių pildymą. 

19. Tikrinti mokinių asmens bylas, pasiekimų knygeles, saugaus elgesio instruktažus.  

20. Kuruoti organizuojamų renginių veiklą, palaikyti ryšius su miesto, rajono ugdymo ir kultūros įstaigomis. 

21. Organizuoti baigimo pažymėjimų ir kitų dokumentų tvarkymą. 

22. Organizuoti mokslo metų pradžios ir baigimo pažymėjimų įteikimo šventes mokykloje. 

23. Ruošti mokyklos direktoriaus deleguotas ataskaitas. 

24.  Ruošti pedagogų pareiginius aprašymus ir teikti juos mokyklos direktoriui tvirtinti.   

25.  Koordinuoti mokyklos  projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą (gavus direktoriaus įgaliojimą sudaryti su projekto 

vykdytojais darbo sutartis, įsakymus, susijusius su projekto vykdymu, vesti darbo apskaitos žiniaraščius ir kt. su 

projektais susijusi  veikla). 

26. Teikti mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo 

klausimais. 

27. Administruoti ugdytinių duomenų bazę,  tvarkyti mokyklos pedagogų registro duomenų bazę. 

28.  Bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, ugdytinių tėvais ( globėjais, rūpintojais) bei kitais mokyklos 

bendruomenės nariais, burti juos į komandą. 

29.  Apie mokyklos bendruomenei iškilusią grėsmę gyvybei ir sveikatai informuoti mokyklos direktorių, tarnybas, 

galinčias padėti esamoje situacijoje, stengtis pašalinti iškilusį pavojų. 



30. Įvykus nelaimingam atsitikimui su mokyklos bendruomenės nariu, stengtis išsiaiškinti nelaimingo atsitikimo 

aplinkybes ir priežastis, apie tai nedelsiant informuoti mokyklos direktorių. 

31.  Pavaduoti laikinai nesantį mokyklos renginių organizatorių ( ligos, atostogų, komandiruočių ir kt. atvejais). 

32. Pavaduoti laikinai nesantį mokyklos direktorių ( ligos, atostogų, komandiruotės ir k t. atvejais). 

33. Atlikti mokyklos direktoriaus priskirtas funkcijas, kitas funkcijas ir užduotis, nenumatytas pareigybės aprašyme. 

  

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS  

  

34. Kelti savo kvalifikaciją. 

35. Gauti reikiamą metodinę pagalbą iš kompetentingų įstaigų. 

36. Teikti tarnybinius pranešimus įstaigos vadovui apie mokyklos pedagogų darbo pažeidimus, darbo funkcijų 

nevykdymą. 

37. Teikti informaciją kitų institucijų, žiniasklaidos atstovams. 

38. Turėti savo kabinetą ir reikalingą įrangą. 

39. Kontroliuoti kaip laikomasi vidaus ir tvarkos taisyklių bei pareigybinių instrukcijų. 

40.  Rengti pranešimus bei apžvalgas mokykloje vykstančiuose susirinkimuose, teikti siūlymus direkcinei bei metodinei 

tarybai. 

  

IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ  

  

41. Nesant mokyklos direktoriui, atsako už  mokyklos veiklą. 

42. Atsako už jam pavestų funkcijų vykdymą Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

43. Materialiai atsako už kabineto įrangą. 

44. Atsako už mokinių ir pedagogų duomenų bazės tvarkymą ir statistinių ataskaitų pildymą. 

  


