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I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Zemynos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra priskiriamas
vadovq grupei.

2. Pareigybds lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio
pareigybei.

3 . Pareigybds paskirtis : uZtikrinti gimnazij os ugdymo politikos realizavim4 per mokiniq
ugdymo, neformaliojo Svietimo ir mokiniq savivaldos organizavim4 ir pletr4, ugdymo tgstinumo ir
kokybds uZtikrinim4 visose ugdymo pakopose, ugdymo padaliniq sqveikos ir vystymo organizavim4
bei prieZiur4.

4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus direktoriui.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANtIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:
5.1' ne Zemesnis nei auk5tasis i5silavinimas ir pedagogine psichologind kvalifikacija;
5.2. darbo patirtis - ne maZesnis kaip 3 metq darbo staZas Bvietimo istaigoje;
5.3. puikiai mokdti lietuviq kalb4.
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tud Zinoti ir ilmanyti:
6.1. gimnazijos veiklos sritis;
6.2. Lietuvos Respublikos Konstitucij4, Lietuvos Respublikos istatymq, vlriausybes

nutarimq ir kitq norminiq teisds aktq reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, reglamentuojandius
Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jq teisiq apsaug4 darbo santykius, vaiko teisiq konvencij4;

6.3. Siuolaikinds pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo
veikloje;

6.4. suprasti demokratinds, teisines ir atviros pilietines, humanistines visuomenes
kiirimo ir veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybindje veikloje;

6.5. gebeti kurti demokatiSkus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo
istaigos bendruomends nariq santykius;

6'6. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdlti informacij4 ir rengti isvadas,
planuoti ugdom4l4 veikl4 gimnazijoje, gebeti koordinuoti skirtingg padaliniq veiki4, vertinti,
analizuoti ugdymo proces% teikti i5vadas ir siiilymus darbui tobulinti;

6.7. sklandZiai ddstyti mintis ir ra5tu, Zinoti dokumentq rengimo taisykles, dokumentq
tvarkymo ir apskaitos taisykles;
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6.8. moketi rengti gimnazijos vidaus dokumentus;
6.9. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomen6s

veikl4, derinti veiklas su kitais strukttuiniais padaliniais, gimnazij-os direitoriumi, kitomis
institucij omis;

6. i 0. moketi dirbti 'kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskait4, priimti ir siqsti
informacij4;

6.1 I . btrti pareigingam, mandagiam, toleranti5kam, gebdti bendrauti su Zmonemis;
6.12. privalumai: moketi bent vien4 ES Saliq kalb4, turdti vadybing kategorij4.
7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir pofstatyminiais akrais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq lstaigq veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saug4 ir sveikatq;

7.3. darbo tvarkos taisykldmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apraSymu;

7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisykl6mis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FT]NKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka Sias funlcijas:
8.1. rengia ir derina gimnazijos strategini p1an4, metin6s veiklos program4, veiklos

tobulinimo veiksmq planus;

8.2. organizuoja ir kontroliuoja strateginius gimnazijos tikslus atliepiandio gimnazijos
ugdymo turinio kurim4, derina pateiktas ugdymo plano dalis ir rengia bendr4 ugdymo plano projekt4,
kontroliuoj a ugdymo programq vykdym4;

8.3. tikrina ir derina mokiniq kr0vio reguliavimo ir optimizavimo priemoniq planus;
8.4. tilaina ir derina mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo ugdymo procese bldq

tvark4, kontroliuoja bendros mokiniq paZaagos ir pasiekimq vertinimo informacijos fiksavimo (rastu
bei elektroniniu btdu) organizavim4;

8.5. tikrina ir derina mokiniq testavimo planus, kontroliuoja tyrimq organizavim4 ir
rezultaq vefti nim4 skyriuose;

8.6. koordinuoja bendrojo lavinimo mokomqjq dalykq ilgalaikiq planq igyvendinim4,
tiria pasirenkamqjq dalykq ir dalykq moduliq poreikf, specialiojo ugdymo, neformaliojo svietimo bei
kitas programas;

8.7. organizuoja mokiniq BE, iskaitq pasirinkimo apskait4, BE ryk{.rn4 ir rezultatq
suvedim4;

8.8. kuruoja II klasiq aukletojq veikl4, neformaliojo ugdymo darbuotojq, psichologo,
socialinio pedagogo, sveikatos prieZiiiros specialisto ir bibliotekos darb4, vykdo prevencing veikl4;

8.9. kontroliuoja renginiq gimnazijoje ir uZ jos ribq organizavimq, tikdna ir derina
mokiniq uZimtum4 po pamokq;

8.10. kontroliuoja ir koordinuoja ugdymo skpiq bei pagalbos specialistq veiklq bei
bendradarbiavim4;

8.11. rengia sprendimus, derina pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, planus ir
programas;

8.12. rengia pamokq tvarkara5ti, jo pakeitimus, koordinuoja su ugdymu susijusirl
gimnazijos vidaus tvarkq, instrukcijq ir reglamentq rengim4 ir igyvendinimq;

8.13. vykdo planq, programq uZtikrinandi4 sveikq, saugi6 uZkertandi4 keli4 bet
kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei Zalingiems iprodiams aplinkos prieZilr4 su gimnazijos
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struktOromis bei i5ores institucijomis bei koordinuoja vaiko geroves komisijos veikl4;
8.14. rengia ir derina su ugdymu susijusi4 vie5inimui skirt4 informacij4 apie gimnazij4;
8.15. inicijuoja gimnazijos strateginius tikslus atitinkandir+ projektq r;gime, derinalq

sqra54;

8.16. tikrina ir derina'ataskaitas ugdyrno klausimais SIuu, steige3ui ir kitoms i5ores
institucijoms;

8.17. koordinuoja mokiniq tevq (globeiq) pedagoginio svietimo, informavimo ir
individualaus konsultavimo or gantzavim4

8.18. kontroliuoja ir koordinuoja su ugdymu susijusiq komisiiq darb4 bei
dokumentacij o s tvarkym4;

8.19. kontroliuoja ugdymo apriipinim4 materialiniais i5tekliais, vadoveliais ir mokymo
priemon6mis, klasiq bei kabinetq blklg, koordinuoja bibliotekos veikl4;

8.20. planuoja ir koordinuoja gimnazijos pedagogines veiklos steb6sen4;
8.21. koordinuoja gimnazijos pedagogq, specialisq kvalifikacijos kelim4, vertinimq,

kontroliuoja pedagogr+ atestacijos perspektyviq planq rykdymq, teikia pagalb4 pedagogams;

. 8.22. rengia pedagogq ir darbuotojq tarifikacijos sqrasus, darbo laiko apskaitos
Ziniaraidius;

8.23. organizuoja ir kontroliuoja ryiiq uzmezgim4, palaikym4 ir bendradarbiavim4 su
gimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis
mokyklomis, dalyvavim4 Salies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu;

8.24. derina klasiq vadovq planus ir teikiajuos direktoriui tvirtinti;
8.25. koordinuoja tevq (globeiq) bei mokiniq supazindinim4 su isor6s instituciiq

patikrinimq ataskaitomis, tevq (globejq) informavim4 apie mokiniq pasiekimus;
8.26. tvarko PDB regisho duomenis;
8.27. koordinuoja gimnazijos metodines tarybos veikl4;
8.28. organizuoja III - IV klases mokiniq individualiq ugdymo(si) planq sudarym4 ir

igyvendinim4.;
8.29. organizuoja, derina ir kontroliuoja gimnazijos profesinio informavimo ir karjeros

ugdymo planavim4 bei vykdymq;
8.30. organizuoja ir kontroliuoja socialin6s, psichologines pagalbos mokiniams

prioriteq nustatymq, pagalbos planavim4 ir teikimg, konsultavimo bei Svietimo organizavim4
gimnazijoje ir uZ jos ribq teikim4;

8'31. organizuoja specialaus ugdymo paslaugq poreikio nustatymo veikl4, specialaus
ugdymo paslaugq teikim4;

8.32. organizuoja ir priZiiiri bibliotekos veikl4;
8.33. organizuoja ir kontroliuoja rysiq uzmezgim4, palaikym4 ir bendradarbiavim4 su

gimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis
mokyklomis, dalyvavim4 Salies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su neformaliuoju Svietimu
ir pagalba;

8.34. organizuoja ir vykdo pagalbos skyriaus veiklos steb6sen4 gimnazijoje;

V. ATSAKOMYBE

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako uZ:

9. 1. kokybiSk4 ir savalaiki savo pareigq atlikimq;
9.2. patiketos informacij os iSsaugojim4;

9.3. teising4 darbo laiko naudojimq;
9.4. darbo drausm6s paZeidimus;

9.5. Zal4, padaryt4 gimnazijai del savo kaltds ar neatsargumo;



4

9.6. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimq
rykdym4.

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui uZ savo pareigq netinkamq vykdym4 atsako
darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos f.espublikos fstatymq nustatlta tvarka.

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui uz darbo drausmds paZeidimus gali buti
traukiamas drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria gimnazijos direktorius.
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