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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS"
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS

l. Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis" direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybe yra
priskiriama biudZetiniq istaigq vadovq ir jq pavaduotojq grupei.

2. Pareigybes lygis - A2.
3. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybe reikalinga organizuoti ir koordinuoti

ugdomqii proces4, teikti pagalb4 pedagogams ir specialistams, priZifireti, t<aip vykdomi lopSelio-
darZelio veikl4 reglamentuojantys dokumentai, stebeti, analizuoti ir vertinti ugdymo rezultatui.

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui skiriamas i pareigas atviro konkurso bldu ir
atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka.

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus ir atskaitingas Alytaus lopselio-darZelio
,,Linelis" direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ST.q,S PAREIGAS EINANEIAM DARBUoToJUI

6. Sias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. tureti ne Zemesni kaip auk5teii universitetini i5silavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba auk5t4ji kolegini i5silavinimq su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu a[jam prilygintu i5silavinimu;

6.2. tureti pedagogo kvalifikacrj4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staiq wba
magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesn!kaip 2 metq pedagogini; darbo statq;

6.3. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitiktiieiies aktais nustatytq
valstybines kalbos mokej imo kategorij q reikalavimus;

6.4. buti i5klausius profesijai ar veiklos sridiai privalomus mokymus teises aktq
nustatyta tvarka;

6. 5. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
6.6. moketi valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informacijq, rengti

reikalingus istaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus.

II SKYRIUS
SLq,s pAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJos

7. Vadovauti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo procesui lopSelyje-daraelyje,
r[pintis kokybiSku ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq vykdymu.

8. Rengti, igyvendinti ir analizuoti Alytaus lop5elio-darZelio ,,Saulute" ikimokyklinio
ugdymo program4, inicijuoti individualias, specialiqsias ugdymo programas, projektus, temines
savaites.

9. Otganizuoti ikimokykliniam ir prie5mokykliniam ugdymui priskirtq veiklos sridiq
stebesen4 ir prieZifir4.

10. Stebeti ir vertinti ugdymo procesQ bei ugdymo rezultatus, teikti metoding pagalb4
pedagogams, vertinti jq prakting veikl4.



L

,:

2

- l1' Dalyvauti rengiant ir igyvendinant lopSelio-darZelio strategin!, metines veiklos irugdymo planus.
12. organizuoti ir koordinuoti darbo grupiq ir komisiiq veikl4.
13' R[pintis pedagogq profesiniu tobuiejimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosiospatirties sklaida, atestacij a.

14' Bendradarbiauti su pedagogais, pagalbos specialistais, ugdytiniq tevais (globejais,r[pintojais), kitomis Svietimo, socialinemis, vai[q teisiq 
_apsaugos institucijomis vaikq ugdymo,pedagogq kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal piiskirta kompeiencijq tiuuri-uir.

l5' Rengti direktoriaus isakymq projektuJ priskiriq veii<los rrieiq t<iausi*ais.
16. Inicijuoti ir koordinuoti lop5elio-darZelio veiklos isivertinimi 

__

17' Sudaryti pedagogq menesio darbo grafikus, rtpintis peaagogq metodinei veiklai skirtqvalandq tikslingu panaudoj imu.
l8' Administruo-ti mokiniq ir pedagogq registrus, uztikrinti teikiamq duomenq teisingum4.
19. R[pintis ugdymo priemoniq isigijimu.-
20' R[pintis istaigos kultfira ir ivaizdhio formavimu, palankaus mikroklimato ktirimu,puoseleti demokratinius lopselio-darZelio bendruomenes santykius.
2l' Administruoti lopSelio-darielio interneting sveiaing, uztikrinti, kad ji atitiktq teisesaktq reikalavimus.
22' Teikti lopselio-darZelio 

.direktoriui siulymus ir projektus del ugdymo kokybesgerinimo, pedagogq.kvalifikacijos tobulinimo, lopselio-darZelio u.ittl, gerinimo.
23' Vaduoti lop5elio-darzelio,,Linelis" direktoriq jo nebuvimo r"pl.iv:.-a arzelyjemetu.24' Reaguoti i smurtas ir patydias, nedelsiani apie tai informuoti lopselio-darzeliodirektoriq ar direktoriaus pavaduotojq ugdymui.
25' Atlikti kitas lopselio-darZelio direktoriaus isakymu priskirtas funkcijas, kitusnenuolatinio pobfrdZio pavedimus pagal priskirtq kompetencii4.
26' Administruoja elektronini dienyn4 ir' vykdo Alytaus lopselio-darzelio ,,Linelis,.elektroninio dienyno duomenq pagrindu tvarkos apraso,eitatari-q prieziira.

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBE

27. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako uZ:
27'l' pareigybes apra5yme nurodytq funkcijq tinkamq vykdym4 ir pavestq uZduodiqatlikim4laiku;
27 '2' lopselio-darzelio vidaus tvarkos, darbq saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugos,higienos reikalavimq vykdym4, uZ etikos nonnq laikym4si;
27.3. teising4 ir savalaiki informacijos pateilim4 pedagogams, direktoriui;
27.3. turimos informacijos konfidenciaium4, tor&tist<a iautq duomenq panaudojimq;
28' Lopselio-darZelio direktoriaus-pavaduoiojas ugdymii uz ruuo p*.igq n.uyt dymq arnetinkam4 vykdym4 atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
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