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SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra 

priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei. 

2. Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojo neformaliajam ugdymui priskiriamas A 

lygio ( A 2 ) pareigybei. 

3. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos (toliau – Gimnazijos) direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

(toliau – Pavaduotojas) yra pavaldus gimnazijos direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus.  

4. Pavaduotoją skiria ir atleidžia gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

5. Pavaduotojas, nesant direktoriui eina gimnazijos direktoriaus pareigas.  

6. Pavaduotojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų 

pedagoginio darbo stažą;  

6.2. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus;  

6.3. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti gimnazijos 

veiklą; laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;  

6.4. mokėti dirbti su MS Office programomis: MS Word, MS Exsel, MS Outlok, Internet Explorer;  

6.5. pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Elektrėnų 

savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos 

direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos 

taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą ir gimnazijos veiklą;  

 

II SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS 

 

7. Pavaduotojas vykdo šias funkcijas:  

7.1. dalyvauja ir koordinuoja: 

7.1.1. metinės veiklos programos rengime ir priežiūros vykdyme; 

7.1.2. ugdymo plano rengime ir įgyvendinime; 

7.2. kontroliuoja: 

7.2.1. gerosios patirties sklaidą, teikia metodinę pagalbą;  

7.2.2. neformaliojo švietimo ir kitų ugdymo/švietimo programų rengimą ir įgyvendinimą;  

7.2.3. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;  

7.2.4. mokytojų bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir organizuoja jų švietimą; 

7.2.5. neformaliojo švietimo programų rengimą; 

7.2.6. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;  

7.2.7. klasės vadovų veiklą;  

7.2.8. gimnazijos priešmokyklinės ir ikimokyklinių grupių veiklą. 

 

7.3.   rengia: 



7.3.1. neformaliojo švietimo tvarkaraščius, vykdo jų priežiūrą;     

7.3.2. lankomumo apskaitos dokumentus, teikia rekomendacijas gimnazijos veiklos tobulinimui;  

7.3.3. direktoriaus įsakymų projektus, pagal paskirtas veiklos sritis;  

7.3.4. Mokytojų tarybos ir administracijos posėdžių darbotvarkių projektus ir juos teikia mokyklos 

direktoriui;  

7.3.5. ataskaitas (susijusias su neformaliuoju švietimu) Elektrėnų savivaldybės administracijai, 

švietimo skyriui ir kitoms institucijoms;  

7.3.6. veiklą (susijusia su ugdymu)  reglamentuojančius dokumentus, organizuoja jų projektų 

svarstymą ir derina su Gimnazijos savivaldos institucijomis; 

7.4. stebi ir vertina: 

7.4.1. veiklą reglamentuojančių dokumentų (susijusių su neformaliuoju švietimu) vykdymą;  

7.4.2. neformaliojo švietimo ir bendrųjų programų vykdymą;  

7.4.3. klasės vadovų veiklą; 

7.4.4. gimnazijos priešmokyklinės ir ikimokyklinių grupių veiklą. 

7.5. koordinuoja gimnazijoje: 

7.5.1. administruoja e-dienyną, kontroliuoja e-dienyno pildymą.  

7.5.2. mokytojų darbą su gabiais ir talentingais mokiniais;  

7.6. tvarko gimnazijos: 

7.6.1. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius; 

7.7. teikia gimnazijos direktoriui:  

7.7.1. siūlymus ir projektus dėl neformaliojo švietimo kokybės gerinimo; 

7.7.2. siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;  

7.7.3. siūlymus dėl gimnazijos veiklos gerinimo;  

7.8. stebi ir analizuoja neformaliojo švietimo  ir ugdymo proceso gimnazijos skyriuose rezultatus, 

pokyčius, jais supažindina Gimnazijos bendruomenę;  

7.9. telkia gimnazijos bendruomenę valstybinės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui;  

7.10. rūpinasi palankiais mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius 

gimnazijos bendruomenės santykius; 

7.11. teikia gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo procesą, atsiskaito už pareigų 

atlikimą;  

7.12. suderina su gimnazijos direktoriumi:  

7.12.1. veiklą, kurią organizuoja (renginiai, posėdžiai, projektai, seminarai, konferencijos, paskaitos 

ar kita veikla), jų darbotvarkes, scenarijus ar kitokią informaciją;  

7.12.2. trumpalaikius išvykimus;  

7.12.3. išvykimus į komandiruotes;  

7.13. atlieka kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.  

 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

8.1. nedelsdamas reaguoja ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

8.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas 

ir mokinio elgesio taisykles; 

8.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

8.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: 

policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 



9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs 

apie jas pranešimą: 

9.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

9.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

9.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir 

kitus galimai svarbius faktus; 

9.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

9.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.  

 

 

IV SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS 

 

10. Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui turi teisę:  

10.1. kelti savo kvalifikaciją, atestuotis ir įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją;  

10.2. kontroliuoti, kad darbuotojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, pareigybių, saugos darbe 

norminių aktų reikalavimų;  

10.3. gauti iš steigėjo, valstybinių ir savivaldybės institucijų informaciją ir metodinę pagalbą 

mokinių ugdymo klausimais;  

10.4. pasirinkti veiklos būdus ir formas; 

10.5. dirbti  savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

10.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

10.7. sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę mokinių ir darbuotojų sveikatai bei gyvybei;  

10.8. reklamuoti gimnaziją regione, šalyje, užsienyje;  

10.9. teikti siūlymus gimnazijos administracijai, savivaldos institucijoms ir kt. dėl gimnazijos 

veiklos gerinimo; 

10.10. gauti kasmetinių atostogų. 

 

V SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ 

 

11. Pavaduotojas atsako už:  

11.1. Gimnazijos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse, pareiginiuose nuostatuose numatytų 

pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą;   

11.2. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka; 

11.3. teikiamų ataskaitų, dokumentų  teisingumą; 

11.4. pedagoginio personalo profesinį tobulėjimą; 

11.5. vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;  

11.6. patikėtą gimnazijos turto valdymą, naudojimą, disponavimą;  

11. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui už jam deleguotų funkcijų nevykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

VI SKYRIUS  

PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


 11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus ir atskaitingas gimnazijos direktoriui.  

 

 

Susipažinau ir sutinku 

____________________________________ 

        (vardas, pavardė, parašas, data) 
 

 

 

 


