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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ALEKSANDRO KIRILOVO

PAREIGYBES APRASYM.q.S

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pareigybes apra5yme vartoj amos s4vokos :

Darbo veikla - darbas, atliekamas pagal darbo sutarti, taip pat bet kokia kita veikla,
vykdoma teisiniq santykiq, kurie i5 esmes (susitarimu del darbo apmokejimo s4lygq, darbo vietos ir
funkcijq, darbo drausmes ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo
santykius, pagrindu.

Darbuotojas - darbuotojas yra fizinis asmuo, pagal LR DK 13 straipsn! turintis darbini
teisnum4 ir veiksnum4, dirbantis pagal darbo sutarti uZ atlyginim4.

Darbo sutartis - darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas
isipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybes, kvalifikacijos darb4 arba eiti tam tikras
pareigas paklusdamas darbovieteje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys isipareigoja suteikti
darbuotojui sutartyje nustatyt4 darb4, moketi darbuotojui sulygtq darbo uZmokesti ir uZtikrinti darbo
s4lygas, nustatytas darbo istatymuose, kituose norminiuose teises aktuose, kolektyvineje sutartyje ir
Saliq susitarimu.

1. Alltaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui
Aleksandro Kirilovo (toliau direktoriaus pavaduotojas ugdymui) pareigybes aprasymas
reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui, dirbandio gimnazijoje pagal darbo sutarti, darbo
veikl4.

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Alytaus miesto savivaldybes tarybos
sprendimais, gimnazijos direktoriaus isakymais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos vidaus ir darbo
tvarkos taisyklemis bei Siuo pareigybes apra5ymu.

3. Direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui priima idarb4 ir i5 jo atleidZia, skiria darbo uZmokesti
gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui taikomi kvalifikaciniai reikalavimai:
4. 1 . tureti aukStqi i universitetini ar j am prilygint4 i5silavinim4;
4.2.tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staZ4arba

magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio darbo stai6;
4. 3. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
4.4. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais

valstybines kalbos mokej imo kategorij q reikalavimus;
4.5. moketi uZsienio kalb4 B1 arba aukStesniu lygiu;

nustatytq

4.6. i5manyti ir gebeti pagal kompetencij4 taikyi savo darbe ugdymo organizavim4,
reglamentuoj andius teises aktus;

4.7. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas ir
konfl iktus, dirbti komandoj e;



4.8. gebeti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti iSvadas.

III SKYRIUS
FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo vadybing veikl4, formuojant gimnazijos kulh1r4,
politik4.

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka gimnazijos direktoriaus isakymu, Siuo
pareigybes apraSymu priskirtas funkcij as:

6.1.r[pinasi gimnazijos apr0pinimu bendrojo ugdymo dalyko vadoveliais, literatlra ir
mokymo priemonemis, organizuoja teises aktq nustatyta tvarka mokymo priemoniq isigijim4 iS
mokinio krep5elio leiq;

6.2' koordinuoja gimnazijos bibliotekos veikl4, kartu su bibliotekos darbuotojais sprendZia
mokiniq apr[pinimo vadoveliais, programine literatlra ir metodinemis priemonemis klausimus;
kontroliuoja, kaip atsakingi darbuotojai vykdo vadoveliq fondo apskait4, tvarkym4;

6.3. atsako uZ gimnazijos darbuotojq saug4 ir sveikat4;
6.4. organizuoja darbuotojq privalomus darbo, priesgaisrinds saugos, pirmosios medicinines

pagalbos mokymus;
6.5. organizuojamokiniq ir mokytojq nelaimingq atsitikimq ugdomojo proceso metu tyrimE;
6.6. rengia ir koreguoja gimnazijos ekstremaliqjq situacijq valdymo planQ;
6.7. dalyvauja tvarkant patikejimo teise ir panaudos pagrindais valdomo turto apskait4,

registruojant ji turto registruose, kadastruose, s4vaduose teisds aktuose nustatyta tvarka;
6.8. vadovauja ir dalyvauja savivaldybes turto metines inventorizacijos ir savivaldybes turto

nura5ymo komisijq darbe;
6.9. atsako uL gimnazijos vardu pasira5ytq sutardiq vykdym4;
6.10. kuruoja gimnazijos muziejaus ir sporto informacijos centro-muziejaus veiklE;
6.1 l. atsako uZ informacijos pateikimE ir sklaid4 Ziniasklaidos priemon6se;
6.12. rupinasi teigiamu gimnazijos ivaizdiio formavimu;
6.13. inicijuoja gimnazijos dalyvavim4 tarptautiniuose projektuose ir kitoje projektineje

veikloje, dalyvauja rengiant parai5kas projektq finansavimui i5 ES struktlriniq fondq teSq gauii,
vykdo laimetq projektq veiklq igyvendinim4;

6.14. kuruoja, koordinuoja ir analizuoja chemijos, biologijos, matematikos, informaciniq
technologijq, fizikos, k[no kultlros, technologrjU (gaminiq dizainas, konstrukcines medZiagos,
elektronika), Zmogaus saugos mokomqjq dalykq mokytojq veikl4, ugdymosi rezultatus;

6. 15. koordinuoja kuruojamq dalykq olimpiadq organizavim4;
6.16. stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo proces4, teikia metoding pagalbq

dalykq mokyojams, vertina jq prakting veikl4, ruoSia direktoriaus lsakymq projektus aei:r+ Jarbo
organizavimo, kontroliuoja ar Siq dalykq mokiniq Zinios, gebejimai ir igudZiai atitinka Bendrqjq
programq reikalavimus, stebi kuruojamq dalykq elektroninio dienyno pildym4;

6.17. organizuoja kuruojamq dalykq mokytojq pavadavim4;
6.18' kontroliuojair analizuoja neformaliojo ugdymo - chemijos, biologijos, matematikos,

informaciniq technologijq, fizikos, technologijq, klno kulturos - veikl4;
6.19. derina mokytojq paruo5tus kuruojamqjq dalykq teminius planus, projektus;
6.20. skatina mokytojus kelti kvalifikacijq, atestuotis. Konsultuoja juos ir pristato

atestacij os komisij ai ;
6.21. organizuoja transporto paslaugq vie5qii pirkim4 mokiniq ir juos lydindiq asmenq

nuveZimui i paZintinius objektus i5 paZintinei veiklai skirtq mokinio krep5elio leSq;
6.22. tvarkai palaikyti ir mokiniq saugumui mokykloje uZtikdnti organizuoja mokiniq ir

mokyojq budejim4, rengia budejimo grafik4;
6.23. rengia ir koreguoja mokymo sutardiq projektus;
6.24. organizuoj a gimnazij ai priskirtos miesto teritorij os tvarkym4;



6.25. dalyvauja rengiant ir igyvendinant gimnazijos metinds veiklos, strategini ir ugdymoIplanus;

6.26. dalyvaujadarbo grupiq ir komisiiq veikloje pagal kompetencii4;
6.27. bendradarbiauja su mokyojais, mokiniq tevais (giobejais,' r[pintojais), kitomis

Svietimo, socialinemis, vaikq teisirl apsaugos institucijomis'-mokiniq ,gdy-o, mokytojq
kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagar priskirtqkompetencii4 klausimais;

6.28. pagal kompetencij4 rengia direktoriaus isakymq ir kitq gimnazijos dokumentq
projektus;

6.29. atlieka kitas gimnazijos direktoriaus isakymu priskirtas funkcijas, nenuolatinio
pobiidZio pavedimus pagal priskirt4 kompetencij4;

6.30. atsakingas uZ Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos Ugdymo aprlpinimo
skyriaus vykdymE;

6.31. skatina mokytojus kelti kvalifikacij4, atestuotis. Konsultuoja juos ir pristato
atestacij os komisij ai.

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako uZ:
7.1. LietuvosRespublikos istatymq, teisds aktq, gimnazijos nuostatq, vidaus ir darbo tvarkos

taisykliq laikym4si, direktoriaus isakymq, pavedimq vykdym4, iintu-E funlcijq atlikimE;
7.2. asmens duomenq apsaugg teises aktq nustatyta tvarka;
7.3. teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4 pagalkompetencijq.
8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui uZ savo pureigq nevykdym4 ar netinku-4 

",rykdy-4,

del jo kaltes padarytq Zal4 atsako Lietuvos Respublikos Jstatymq nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
PAREIGYBES TEISES

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisg:
9.1.gauti dokumentus ir informacij4, reikalingq pagal kompetencijq priskirtai veiklai

vykdyti;
9.2. pasirinkti veiklos bldus ir formas;
9.3. ne maLiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
9.4. bfiti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo mini-stro ,urtutytu

tvarka;
9.5. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologiSkai, dvasiSkai ir fizi5kai saugioje aplinkoje,

tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai aprupint4 darbo viet4;
9.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, profesiniq s4jungq, asociacijq veikloje;
9.7. gauti i5silavinim4 ir kvalifikacij4 atitinkandiq algq, darbo uZrnolesdio pried4, priemokas

ar kitas i5mokas, b[ti skatinamas teises aktq nustatytatvarka;
9.8. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi.
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali tureti kitq teisiq, nustatytq Lietuvos

Respublikos darbo kodekse ir kituose teises aktuose.

V SKYRIUS
PAVALDUMAS. PAVADAVIMAS

1 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tiesiogiai pavaldus gimnazijos direktoriui.
12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vaduoja direktoriq lo isvykimo, laikino

nedarbingumo, atostogq metu ir kitais atvejais, pavadavimo metu vykdt jo funkcijas: sudaro
darbo sutartis su darbuotojais, gimnazijos vardu pasiraso sutartis ir kt.


