
                     PATVIRTINTA 

Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“  

direktoriaus 2012 m. vasario 20 d.                                                    

 įsakymu Nr. V- 15             

                                                                 

                                                                   

                

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

   

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas (toliau vadinama Aprašas) 

reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui, vykdančio ir įgyvendinančio ugdomąjį procesą ir 

ugdymo programas, profesinę veiklą.  

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo turėti aukštajį universitetinį, pedagoginį 

išsilavinimą, ir ne žemesnę nei vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais, 

vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiuo Aprašu. 

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo gebėti dirbti komandoje, vadovauti, 

planuoti, kaupti, valdyti, sisteminti informaciją, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę. Mokėti 

naudotis kompiuterine technika ir kitomis informacinėmis technologijomis. 

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio 

direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus, pavaduoja ir atstovauja kai direktoriaus nėra darbe 

(išėjus atostogų ,susirgus ar pan.). 

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui materialiai atsako ir rūpinasi ugdomųjų priemonių 

ir inventoriaus įsigijimu, jų apskaita, tvarko lopšelio-darželio archyvą, prižiūri kaip laikomasi 

higienos normų ugdymo proceso metu. Atsako už įstaigos ugdomojo proceso organizavimą, 

nuostatuose iškeltų uždavinių, nustatytų funkcijų vykdymą. Užtikrina vaikų sveikatos saugumą ir 

gyvybę buvimo įstaigoje metu. 

 

II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS 

 

7. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:  

7.1. atsako už lopšelio-darželio ugdomojo darbo organizavimą jo pareigybės aprašyme 

iškeltų uždavinių ir nustatytų funkcijų vykdymą; 

7.2. organizuoja ugdymo programų vykdymą, Vaiko gerovės komisijos darbą;  

7.3. inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo programų rengimą, vadovauja jų 

įgyvendinimui; 

7.4. planuoja lopšelio-darželio metodinį darbą, pedagoginio proceso priežiūrą, šventes ir 

pramogas; 



7.5. rengia lopšelio-darželio strateginį veiklos planą, metinius veiklos planus, organizuoja 

jų įgyvendinimą, inicijuoja ir dalyvauja projektų rengime; 

7.6. tiria, analizuoja ir vertina procesą, teikia profesinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip 

vykdomi švietimo politiką ir mokytojų veiklą reglamentuojantys dokumentai;  

7.7. skatina įstaigos mokytojus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam 

bendradarbiavimui, atestavimuisi, rengia mokytojų atestacijai dokumentus; 

7.8. Vykdo pedagoginį vaikų tėvų, globėjų švietimą, pasirašo vaikų priėmimo į 

ikimokyklinę ugdymo įstaigą sutartis su tėvais ar globėjais. 

7.9. Vykdo lopšelio-darželio dokumentų apskaitą, saugojimą, derina mokslo metų 

dokumentacijos planus, tvarko įstaigos arghyvą, moksleivių duomenų bazę. 

 

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę: 

8.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 

8.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 

8.3 teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo; 

8.4. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

8.5. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

8.6. reikalauti, kad darbuotojai laiku ir teisingai pateiktų kokybiškus pirminius 

ataskaitinius duomenis; 

              8.7. laiku pranešti įstaigos vadovui apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus, probleminę 

situaciją;  

8.8. priimti sprendimus, pasirašyti dokumentus, padėti darbuotojams spręsti problemas 

savo kompetencijos ribose; 

8.9. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų 

nustatytas garantijas;   

8.10. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; 

8.11. ne trumpesnę nei 0,5 val. trukmės pietų pertrauką; 

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo:  

9.1. vykdyti ugdomojo proceso priežiūrą;  

9.2. analizuoti ir vertinti ugdymo procesą; 

9.3. bendradarbiauti su šeima, organizuoti pedagoginį  tėvų (globėjų) švietimą, teikti jiems 

profesinę pagalbą vaikų ugdymo klausimais; 

9.4. bendradarbiauti su pedagogais ir kitais, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio 

ugdymo pedagogu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais, teikti metodinę pagalbą; 

9.5. sistemingai informuoti pedagogus apie švietimo naujoves; 

9.6. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, ruošti dokumentus, 

pateikti pedagoginio proceso kokybės vertinimo, vaikų pasiekimų išvadas ir analizę, dalyvauti 

ugdymo programos rengime;  

9.7.kaupti metodinę medžiagą ir metodines priemones metodiniame kabinete, apibendrinti 

ir skleisti mokytojų gerąją patirtį, pildyti reikiamą dokumentaciją ir laiku pateikti ataskaitas; 

9.8. apibendrinti ir įvertinti atestuojamų pedagogų praktinę veiklą ir ugdymo rezultatus, 

remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta atestavimo tvarka; 

9.9. sudaryti salės kitų ugdymui skirtų patalpų užimtumo tvarkaraščius, darbuotojų darbo 

grafikus; 

9.10. atsakyti už savo kuruojamoje darbo su vaikais  srityje ugdymo metodų pasirinkimą, 

korektišką jų panaudojimą, salygų kokybiškam ir saugiam vaikų ugdymui sudarymą; 

9.11. tvarkyti lopšelio-darželio mokytojų ir ugdytinių duomenų bazę;  



9.12. vykdyti lopšelio-darželio dokumentų apskaitą, saugojimą, derinti mokslo metų 

dokumentacijos planus, tinkamai prižiūrėti įstaigos arghyvą,  

9.13. vykdyti lopšelio-darželio interneto svetainės priežiūrą, savalaikį duomenų pateikimą 

ir atnaujinimą; 

9.14. laikytis ir reikalauti iš pavaldinių higienos normų, saugos darbe, priešgaisrinės 

saugos, elektrosaugos, vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos instrukcijų reikalavimų; 

9.15. laikyti paslaptyje tarnybinę įstaigos informaciją; 

9.16. laikytis teisės norminių aktų, patvirtintų Mokytojo etikos normų, lopšelio-darželio 

nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių; 

9.17. sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo kompetencijos ribų; 

9.18. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją; 

9.19. nutraukus darbo santykius, vadovui perduoti visą dokumentaciją, materialinių 

vertybių perdavimo faktą atsakingam asmeniui perduoti įforminant perdavimo-priėmimo aktu; 

 

IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ 

 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo 

kokybę įstaigoje ir už jos ribų. 

11. Už šio pareiginio aprašo nesilaikymą darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos 

įstatymų numatyta drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

 

 

 

 

______________________________________ 

 


