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I. BENDROJI DALIS 

 

 1. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės 

aprašymas reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui, vykdančio ir įgyvendinančio 

ugdomąjį procesą ir ugdymo programas, individualius ugdymo tikslus, vaikų ir jų tėvų (globėjų) 

poreikius, profesinę veiklą.  

 2. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga organizuoti, 

koordinuoti ir kontroliuoti ugdymo turinį, atitinkantį švietimo nuostatas. 

 3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo: 

 3.1. turėti aukštąjį universitetinį edukologijos krypties išsilavinimą; 

 3.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą; 

 3.3. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu; 

 3.4. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, 

sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

 3.5. išmanyti švietimo teikėjo veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai. 

 

II. DIREKTORIAUS PAVADUOTO UGDYMUI FUNKCIJOS 

 

 4. Vadovauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesui lopšelyje-darželyje, atsako 

už kokybišką programų vykdymą. Rengia, įgyvendina ir analizuoja Alytaus lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą, inicijuoja individualias, specialiąsias ugdymo 

programas, projektus, temines savaites. Tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, 

vykdo įstaigos ugdomojo proceso priežiūrą, atsako už vaikų parengimą mokyklai, už metodinės 

veiklos organizavimą įstaigoje.  

 5. Rengia lopšelio-darželio strateginį planą, metų veiklos planą, mokslo metų veiklos 

programą ir mėnesio veiklos planą. Inicijuoja ir dalyvauja projektų rengime, vadovauja jų 

įgyvendinimui. Teikia siūlymus ruošiant nuostatus, vidaus tvarkos taisykles ir kitus įstaigos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoja jų projektų svarstymą ir derina 

su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis.  

 6. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdoma švietimo politika ir pedagogo 

veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

 7. Rūpinasi pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties 

sklaida, atestacija. Rengia pedagogų perspektyvines atestacijos programas ir dokumentus 

atestacijai. 
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 8. Koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą, adaptuotų, modifikuotų programų rengimą ir 

įgyvendinimą, pedagogų darbą su gabiais vaikais. 

 9. Rengia įstaigos interneto svetainę, atsako už jos atitikimą galiojantiems teisės aktams. 

 10. Administruoja įstaigos mokinių ir mokytojų duomenų bazę, užtikrina teikiamų duomenų 

teisingumą. 

 11. Planuoja ir organizuoja lopšelio-darželio pedagogų ir kitų specialistų kvalifikacijos 

kėlimą, vertinimą. 

 12. Koordinuoja lopšelio-darželio veiklos kokybės  įsivertinimą. 

 13. Organizuoja įstaigos Mokytojų tarybos veiklą, nagrinėja, apibendrina ir ruošia medžiagą 

svarstymui. 

 14. Organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą. Rengia dvišales ugdymo sutartis su 

tėvais (globėjais). 

 15. Atsako už antikorupcinį darbuotojų ir vaikų švietimą. 

 16. Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius 

įstaigos bendruomenės santykius. 

 17. Sudaro pedagogų darbo grafikus. 

 18. Analizuoja vaikų lankomumą. 

 19. Teikia įstaigos direktoriui siūlymus ir projektus dėl ugdymo kokybės gerinimo, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo, lopšelio-darželio veiklos gerinimo. 

 20. Kuria ugdymui palankią edukacinę aplinką ir įstaigos modelį, rūpinasi įstaigos kultūra ir 

įvaizdžio formavimu. 

 21. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, rūpinasi ugdymo priemonių įsigijimu, 

apskaita ir saugojimu. Tvarko ir atsako už jam patikėtų vertybių apskaitą, rengia dokumentus 

susidėvėjusio inventoriaus, panaudotų medžiagų, kitų materialinių vertybių inventorizacijai, 

patikrinimui ir nurašymui. Dalyvauja inventorizuojant patikėtas materialines vertybes. 

 22. Rengia reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, vykdo kitas 

įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas. Dokumentuose neleistini taisymai ir braukymai. 

 23. Derina su įstaigos direktoriumi veiklą (renginiai, posėdžiai, projektai, seminarai, 

konferencijos, paskaitos ar kita veikla), jos darbotvarkes, scenarijus ar kitokią informaciją, 

trumpalaikius išvykimus, išvykimus į komandiruotes ir kt. 

 24. Tvarko įstaigos archyvą, rengia įstaigos metų dokumentacijos planą, rūpinasi dokumentų 

apskaita ir apsauga archyve, vadovauja įstaigos dokumentų ekspertų komisijai, vykdo raštvedybos 

taisyklių ir kitų norminių dokumentų diegimą lopšelyje-darželyje, tinkamą raštvedybos 

organizavimą. 

 25. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduoja lopšelio-darželio direktorių, kai 

direktoriaus nėra darbe (išėjus atostogų, susirgus ar pan.). 

    

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ,  

ATSKAITOMYBĖ IR PAVALDUMAS 

 

 26. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už: 

 26.1. vaikų saugumą įstaigoje ir už jos ribų; 

 26.2. lopšelio-darželio ugdomojo proceso organizavimą ir kokybę; 

 26.3. lopšelio-darželio veiklos rezultatus; 

 26.4. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose 

nurodytų funkcijų vykdymą, jam pavestų užduočių atlikimą laiku. 

 27. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo savalaikiai informuoti direktorių apie 

susidariusias situacijas, kurios gali pakenkti įstaigos įvaizdžiui, vaikų saugumui ir kt. 

 28. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal organizacinę valdymo struktūrą privalo 

kontroliuoti ir prižiūrėti jam pavaldžių darbuotojų darbą, vertinti jų kokybę ir visiškai atsakyti už jų 

darbo rezultatus. 
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 29. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už savo pareigų netinkamą vykdymą ir įstaigai 

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 30. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atskaitingas ir pavaldus Alytaus lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ direktoriui.  

 

_____________________________ 

 

 

 

Susipažinau 

 

................................................... 
(parašas) 

 

................................................... 
(vardas, pavardė) 
 

................................................... 
(data) 

 


