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MAŽEIKIŲ VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS 

SKYRIAUS VEDĖJO PAGEIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

 

I. BENDROJI DALIS 

  

            1.Skyriaus vedėją pareigoms skiria ir iš jų atleidžia mokyklos direktorius vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

            2.Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus mokyklos direktoriui.  

            3.Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti  skyriaus veiklą, jo paskirties ir funkcijų 

realizavimą, organizuojant kasdienį skyriaus darbą ir planuojant jo veiklos tobulinimą. 

            4.Skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 

,mokyklos nuostatais, darbo ir tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, šiuo pareigybės 

aprašymu, bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais mokytojo darbą bei mokinių saugumą 

 

  

II. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM VEDĖJO, PAREIGAS  

 

            5.Reikalavimai darbuotojui,einančiam vedėjo, pareigas: 

            5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; 

            5.2. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus; 

            5.3.mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu; 

            5.4. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės 

aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

            5.5. gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos 

bendruomenės narių santykius, būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su 

žmonėmis; 

5.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus, 

kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, tvarkyti dokumentų apskaitą; 

5.7.planuoti skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir 

siūlymus darbui tobulinti; 

      5.8.mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus bendruomenės veiklą. 

  

 

III.SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOS 

 

      6.Skyriaus vedėjo pareigos: 



6.1.planuoja, organizuoja  skyriaus darbą, derina skyriaus veiklą su kitais mokyklos 

padaliniais;  

6.2.planuoja, organizuoja ir kontroliuoja individualių mokinių ugdymosi poreikių tyrimus; 

6.3. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja kokybišką, mokinių saviraiškos poreikius 

tenkinančią neformaliojo švietimo veiklą, parodas, renginius, projektus, akcijas mokykloje ir už jos 

ribų;  

6.4.organizuoja skyriuje dirbančių mokytojų bendradarbiavimą su kituose skyriuose 

dirbančiais mokytojais, specialistais; 

6.5.organizuoja su  ugdymu susijusius tyrimus ir vertina jų rezultatus; 

6.6. organizuoja pirminę darbuotojų paiešką ir atranką, rengia ir teikia direktoriui 

pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą/ atleidimo iš darbo, skyriaus darbuotojų 

materialinio ar kitokio skatinimo, drausminių nuobaudų skyriaus darbuotojams skyrimo;  

6.7. organizuoja ir kontroliuoja  skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą;  

6.8. organizuoja mokinių dalyvavimą su neformaliuoju švietimo procesu susijusiuose 

renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla; 

6.9.organizuoja ir kontroliuoja planų, užtikrinančių sveiką, saugią, užkertančią kelią bet 

kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką, rengimą;  

6.10. rengia skyriaus  prevencinius projektus; 

6.11 teikia koordinuotą, savalaikę, nuolatinę, kokybišką ir visapusišką pagalbą mokiniams ir 

mokinių tėvams;  

6.12 organizuoja saugos ir sveikatos instruktažus mokiniams;  

6.13. organizuoja ir kontroliuoja naujų mokinių priėmimą ir adaptaciją mokykloje;  

 organizuoja ir kontroliuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;  

6.14 analizuoja skyriaus veiklos rezultatus, numato priemones skyriaus veiklai gerinti;  

6.15. koordinuoja skyriaus specialistų profesinės kultūros plėtotę, pedagoginės metodinės 

patirties skleidimą; 

6.16. teikia pagalbą mokytojams, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklą;  

6.17. vertina skyriaus specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją. Rengia ir teikia 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo; 

6.18. rengia ir teikia direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui ataskaitas apie skyriaus 

veiklą, vykdomų programų įgyvendinimą.  

6.19. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasiūlymus dėl pedagogų 

tarifikacijos sąrašo; 

6.20. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui viešinimui skirtą informaciją apie 

skyrių;  

6.21. renka ir teikia mokyklos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti reikalingą 

informaciją ir duomenis mokyklos administracijai; 

6.22 .pagal kompetenciją dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

projektus (mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos, su neformaliuoju švietimu ir 

pagalba susijusių mokyklos vidaus tvarkų, instrukcijų, reglamentų ir kt.); 

6.23. kuruoja, inicijuoja ir koordinuoja projektinę veiklą, programas, vykdomas skyriuje;  

6.24.pagal kompetenciją dalyvauja mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, 

darbo grupėse, projektinėje ir programinėje veiklose; 



6.25.pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

iki einamojo mėnesio 25 d.; 

6.26.pateikia  išrašytas sąskaitas  iki einamojo mėnesio 25 d. mokyklos buhalterijai. 

  

 

IV.  SKYRIAUS VEDĖJO ATSAKOMYBĖ 

 

7.Skyriaus vedėjas atsako už: 

7.1.  skyriaus numatytos veiklos programos įgyvendinimą; 

7.2. laiku  nepravestus saugaus elgesio ir eismo instruktažus mokiniams mokslo metų 

pirmąją savaitę, saugų mokinių ir mokytojų dalyvavimą koncertinėje veikloje ir išvykose; 

7.3.mokyklos direktoriaus įsakymų ir nurodymų savalaikį vykdymą; 

7.4.direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimus, kitas įsakymais pavestas 

funkcijas.  

7.5. padaliniui priskirtos dokumentacijos tvarkymą; 

7.6. savo pamokų (jei jų turi) kokybę; 

7.7. pagalbą mokiniams, mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą; 

7.8. darbo laiko apskaitos žiniaraščių teisingumą. 

 


