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I. BEI{DROJI DALIS

1. vilniaus Zeml,nos gimnazijos tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio
ugdymo skyriaus veddjas yra priskiriamas vadovq grupei.

2. Pareigybes lygis: tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo
skyriaus vedejas priskiriamas A lygio pareigybei.

3. Pareigybes paskirtis: uZtikrinti ugdymo skyriaus paskirties ir funkcijq realizavim4,
organizuojant kasdienf padalinio darb4 ir planuoj ant jo veiklos gerinim4.

4. Pavaldumas: tiksliqlq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo sky,riaus
veddjas pavaldus direkloriaus pavaduotojui ugdymui.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

5. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedejo
kvalifikacijai keliami reikalavimai:

5.1' ne Zemesnis nei auk5tasis iSsilavinimas ir pedagogine psichologine kvalifikacija;
5.2. darbo patirtis - ne maZesnis kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoie;
5.3. puikiai moketi [etuviq kalb4.
6. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedejas turi

Zinoti ir iSmanyti:

6.1. gimnazijos veiklos sritis;
6.2. Lietuvos Respublikos Konstitucijq, Lietuvos Respublikos istatymq, vy'r.iausybes

nutarimq ir kiq norminiq teis€s aktq reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, reglamentuojan6ius
Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jq teisiq apsaugq, darbo santykius, vaiko teisiq konvencij4;

6'3. Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taiklti savo
veikloje;

6.4. suprasti demokratines, teisines ir atviros pilietinds, humanistines visuomen6s
kiirimo ir veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje;

6.5. gebeti kurti demokratiSkus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo
istaigos bendruomenes nariq santykius;

6.6. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti isvadas,
planuoti ugdom4i4 veikl4 gimnazijoje, geb6ti koordinuoti skirtingq padaliniq veikl4, vertinti,



analizuoti ugdymo proces4, teikti iSvadas ir siiilymus darbui tobulinti;
6.7. sklandZiai desty'ti. mintis ir raStu, Zinoti dokumentq rengimo taisykles, dokumentq

tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.8. mok6ti rengti gimnazijos vidaus dokumentus;
6.9. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomends

veiklq, derinti veiklas su kitais struktiiriniais padaliniais, gimnazijos direktoriumi, kitomis
institucijomis;

6.10. moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskaitq, priimti ir siqsti
informacij4;

6.1 1. buti pareigingam, mandagiam, toleranti5kam, geb6ti bendrauti su Zmon6mis;
6.12. privalumai: moketi bent vien4 ES Saliq kalb4, tureti vadybing kategorij4.
7. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdl,rno skyriaus veddjas privalo

vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq lstaigq veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saug4 ir sveikat4;

7.3. darbo tvarkos taisyklemis;
7 .4. darbo sutartimi;

7.5. Siuo pareigybes apraSymu;

7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nuodymais,
taisykldmis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO F'UNKCIJOS

8. Tiksliqlq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdyno skyriaus vedejas atlieka
Sias funkcijas:

8.1. kuruoja III - IV gimnazijos klasiq mokiniq ugdym4, III-IV klasiq vadovq veikl4,
koordinuoti jr uZtikrinti tiksliqjq, gamtos mokslq, menq, technologijq ir kuno kultiiros dalykq
mokytojq veiklos plano lgyvendinim4;

8.2. dalyvauja rengiant gimnazijos shategini plan4 ir meting veiklos programQ pagal

savo veiklos (Tiksliqjq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo) sriti (toliau sriti);
8.3. dalyvauja kuriant strateginius gimnazijos tikslus, atitinkandius gimnazijos ugdymo

turini, gimnazijos ugdyrno plano (skyriaus dalies) projekto rengimq;
8.4. organizuoja ir kontroliuoja ugdymo programq vykdym4, rengia ir teikia

pavaduotojui ataskaitas apie ugdymo programq vykdymq;
8.5. organizuoja ir priZiiiri savo srities BE mokomqiq egzaminq \rykdym4,

administruoja PUPP, organizuoja ir priZifiri diagnostinius testus ir bandomuosius egzaminus bei
vertina jq rezultatus;

8.6. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokiniq Ziniq patikrinim4, organizuoja ir
priiiiiri bendros mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimo informacijos fiksavim4 elektroniniame
dienyne pagal elektroninio dienyno pildymo tvarkos apraS4, kitus su ugdymu susijusius tyrimus bei
vertina jq rezultatus ugdymo kokybei gerinti;

8.7. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokiniq mokym4si pagal gebejimus,
analizuoja mokiniq individualiq paZangq, jos pamatavimo procesus, tarpininkauja sudarant s4lygas
pagalbai teikti;

8.8. organizuoja ugdymo plane numatytq programq integravimo i gimnazijos ugdymo
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ploces4 veiklas;
8.9. organizuoia. ir vykdo pedagoginds veikros stebesen4 pagar kuruojam4 sriti, teikiapedago.ging, profesinE, vadybing.fagalb4.mokytojams gerinant 

"cdy#fi;;;;; k;ki;, rengiantis
atestacijai, vertina jq veikl4 pagar atestacijos reikalavimus ir gimnlij", ,;;;;., ,iJtirr", u"ikro,tikslus;

8' 10' skatina ir organizuoja mokltoiq ir mokiniq daryvavim4 gimnazijos, ne gimnazijos
renginiuose, projektuose, kurie susrjg su ygdymo procesu i. aiitiri.a rt at"g"inius giinnaziios tikslus;

8.11. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui-pasitiiymus iel ugdyirno
proceso.uZtikrinimo bei gerinimo. veiksmq (krasiq darijimo j g*p.i, -"tl.q;q g*piq sudarymo,
vadov6liq, iq komplekq daliq, motymo priemoni+isigijimo iranq, rit"ruto.* p-or.itio'tni*o ii tt.l;
. 8.12. rengia ir. teikia pavaduotojui su ugdymu susijusiq gimnazijos vitaus warkq,
instrukcijq ir reglamenq projektus;

8.13. kontroliuoja kabinetq buklE beiiq irangos atitikim4 ugdymo proceso poreikiams
bei inicijuoja jq atnaujinim4 @apildym4);

8'14. organizuoja ir kontroliuoja III - IV krasiq mokiniq tevrl (globeiq) pedagogini
Svietim4 ir individualq konsultavim4 ugdymo klausimais;

8.15. rengia ir d^irektoriaus pavaduotojui teikia teisds aktuose numatyt4 su kuruojamq

::,^} jgllT, susijusi4 informacij4 (ataskaitas, pastabas, komentarus), gi*"-iio, ataskaitq
proJeKrus ugdymo klauslmars;

- 8.16. inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja kuruojamos ugdl,rno srities dalykq
mokltoiq bendradarbiavim4. su kitais mokytojais ir krasiq aukletojais, s, Lq .otyttq, istaigq,organizacijq darbuotojais, vietos bendruomene ivairiais ugdymo ilausimais, iayriu;u' suri"J ii
tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymo procesu;

_ 8.17. organtntoj3. ir kontroliuoja skyriaus mokytoiq metoding veikr4, anarizuoja ir
kaupia informacij4 apie j4, teikiaj4 pavaduotojui;

8.18. derina kuruojamos_ srities metodikos grupiq, klasiq vadorq, kuruojamos srities
neformaliojo Svietimo veiklos planus, koordinuoja grupiq;"iklq;
- 8.19. rengia ir teikia pavaduotojui su neformaliuoju Svietimu ir pagalba susijusiq

gimnazijos vidaus tvaxkq, instrukcijq ir reglamentq projektus;
8.20. verina mog.toiq ilgalaikius teminius planus, iq atitikim4 dalykq bendrosioms

programoms, teikia juos direktoriui tvirtinti bei kontroliuoja jq 
"ykdyr"+;8.21. organizuoja ir kontroliuoja su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos

dokumentacij o s tvarkym4;
8' 22. koordinuoja gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo grupes veikl4 bei I-N

klasiq mokymosi ir pasiekimq ataskaitq tvarkym4;
8'23. dalyvauja rengiant ir skleidZia su ugdymu susijusi4 vie5inimui skirtq informacij4

apie gimnazij4;
8.24. orgmizuoja kuruojamq klasiq revq (glob6iq) bei mokiniq supazindinim4 su isores

patikrinimqataskaitomis, organizuoja ir kontroliuoja'tevq lgioue;q; informavim4 pagJelektroninio
dienyno pildymo tvarkos apraS4 apie mokiniq paZang4;

8.25. rengia ir teikia direktoriui pasi[lymus del skyriaus darbuotoiq priemimo idarbq/atleidimo i5 darbo, gimnazijos darbuotojq ikatirri-o, drausminiq nuobaudrl rr.y.iio skyriaus
darbuotojams.

V.ATSAKOMYBE

9' Tiksliqlq, gamtos moksrq, meninio ir technologinio ugdymo sky.iaus vedejas atsako
uii

9.1 . kokybiSk4 ir savalaiki savo pareigq atlikim4;
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9.2. patiketos informacijos i5saugojim4;
9.3. teising4 darbo l4iko naudojim4;
9.4. darbo drausm6s paZeidimus;
9.5. ia14, padarytq gimnazijai d6l savo kaltes ar neatsargumo;
9'6. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimq

rykdym4.

10. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technoroginio ugdymo skyriaus vedejas uz
savo pareigq netinkamq vykdyme atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymrl
nustatyta tvarka.

11. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus ved6jas uZ
darbo drausmes paZeidimus gali biiti traukiamas drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4
skiria gimnazij os direktorius.
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