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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

2. Pareigybės grupė – biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės 

priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti. 

3. Pareigybės lygis A2. 

4. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį 

darbo užmokestį, sudaro rašytines darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis darželio 

direktorius. 

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Šilalės r. sav. savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymais, Darželio nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus ir atskaitingas darželio direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. 

8. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro 

laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą. 

9. Turėti teisės aktais nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas. 

10. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį. 

11. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

12. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus. 

13. Ne žemesniu kaip b1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo 

kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).  

14. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir 

konfliktus. 

15. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją  ir rengti išvadas. 

16. Gerai išmanyti šiuolaikinę vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

17. Gebėti objektyviai vertinti ugdymo įstaigos pedagogų veiklą. 

 

III SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS 

 

18. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Darželio nuostatų. 

19. Vykdo kuruojamų mokytojų veiklos priežiūrą. 

20. Stebi, analizuoja, vertina priskirtų kuruojamų auklėtojų darbą, tikslų pasiekimą, kaupia 

informaciją apie ugdymo pokyčius, numato auklėtojų veiklos tobulinimo būdus. 
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21. Analizuoja ir vertina kuruojamų auklėtojų ilgalaikius planus, gali inicijuoti jų koregavimą. 

22. Konsultuoja kuruojamų auklėtojus, bendrųjų programų įgyvendinimo, veiklos tobulinimo ir 

kitais klausimais. 

23. Organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais. 

24. Organizuoja metinių planų sudarymą. 

25. Koordinuoja, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą,  

26. Koordinuoja popamokinius renginius. 

27. Pildo pedagoginio personalo ir administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 

28. Dalyvauja darželio vidaus audito vykdyme. 

29. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai. 

30. Administruoja elektroninį dienyną. 

31. Vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir direktoriaus pavedimus, atitinkančius. 

32. Pavaduoja direktorių jam nesant. 

 

IV SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS 

 

33. Susipažinti su dokumentų, reguliuojančių Darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą, 

projektais. 

34. Turėti savo pareigoms vykdyti būtinas darbo sąlygas bei technines priemones. 

35. Siūlyti darbo tobulinimo būdus. 

36. Prašyti Darželio darbuotojų pagalbos ir gauti iš jų informaciją, kiek tai reikalinga pareigoms 

tinkamai atlikti. 

37. Tobulėti profesines kompetencijas. 

 

V SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  ATSAKOMYBĖ 

 

38. Pavaduotojas privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, mandagus ir 

taktiškas su kolegomis, vaikais, darbuotojais, tėvais ir interesantais.  

39. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui atsako Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

40. Pavaduotojui draudžiama: 

40.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais. 

40.2. naudoti darbo laiką ne darbo tikslais. 

40.3. darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas. 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau: 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 (vardas ir pavardė, parašas) 
 

 


