
PATVIRTINTA
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago
gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsejo 8 d.

isakymu Nr. V-l67

ALYTAUS ADOLF'O RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI DANUTES DRAGfINIENES

PAREIGYBES APRASYUAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pareigybes apra5yme vartojamos s4vokos:
Darbo veikla - darbas, atliekamas pagal darbo sutarti, taip pat bet kokia kita veikla,

vykdoma teisiniq santykiq, kurie i5 esmds (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 straipsni turintis darbini
teisnum4 ir veiksnumq, dirbantis pagal darbo sutarti uZ atlyginimq.

Darbo sutartis - darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas
isipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybes, kvalifikacijos darb1 arba eiti tam tikras
pareigas paklusdamas darbovieteje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys isipareigoja suteikti
darbuotojui sutartyje nustaty't4 darb4, moketi darbuotojui sulygtq darbo uZmokesti ir uZtikrinti darbo
s4lygas, nustatltas darbo istatymuose, kituose norminiuose teises aktuose, kolektyvineje sutartyje ir
Saliq susitarimu.

1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Danutes Draglnienes (toliau direktoriaus pavaduotoja ugdymui) pareigybes apra5ymas
reglamentuoja direktoriaus pavaduotojos ugdymui, dirbandios gimnazijoje pagal darbo sutarti,
darbo veikl4.

2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba, vadovaudamasi 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 i darb4 ir i5 jo atleidLia, skiria darbo uZmokesti
gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatl.ta tvarka.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui taikomi kvalifikaciniai reikalavimai:
4.1. tureti auk5tqii universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4;
4.2.tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staZqarba

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

valstybines kalbos mokej imo kategorijq reikalavimus;
4.5. moketi uZsienio kalb4 B1 arba auk5tesniu lygiu;
4.6. i5manyti ir gebeti pagal kompetencij4 taikyti savo darbe ugdymo organizavimq,

reglamentuoj andius teises aktus ;



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

4.8. gebeti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.

III SKYRIUS
FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

5. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui vykdo vadybing veikl4, formuojant gimnazijos kultlir4,
politik4.

6. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atlieka gimnazijos direktoriaus isakymu, Siuo pareigybes
apra5ymu priskirtas funkcijas:

6.1. kuruoja, koordinuoj air analizuoja uZsienio kalbq, dailes, muzikos, technologijq (tekstile
ir mityba), Sokio mokomqjq dalykq mokytojq veikl4, ugdymosi rezultatus;

6. 2. koordinuoj a kuruoj amq dalykq o I impiadq or ganizav imq;
6.3. stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo proces4, teikia metoding pagalbq dalykq

mokytojams, vertina jq prakting veikl4, ruo5ia direktoriaus isakymq projektus del jq darbo
organizavimo, kontroliuoja ar Siq dalykq mokiniq Zinios, gebejimai ir igfldZiai atitinka Bendrqiq
programq reikalavimus, stebi kuruojamq dalykq elektroninio dienyno pildym4;

6.4. stebi ir analizuoja neformaliojo ugdymo apskait4 elektroniniame dienyne;
6.5. sudaro neformaliojo ugdymo tvarkara5dius, kuruoja, analizuoja ir vertina popamoking

veikl4;
6. 6. organi ntoja kuruoj amq dalykq mokyoj q pavadavim4;
6.7. derina mokyojq paruo5tus kuruojamqjq dalykq teminius planus, projektus;
6.8. skatina mokytojus kelti kvalifikacij4, atestuotis. Konsultuoja juos ir pristato atestacijos

komisijai;
6.9. vadovauja Vaiko gerovds komisijai;
6.10. koordinuoja gabiq mokiniq ugdymq;
6.11. atsakinga uZ naujai priimtq mokiniq adaptacijq;
6.12. atsakinga uZ mokiniq profesini konsultavim4 ir informavim4;
6.13. vadovauja visq klasiq aukletojq darbui;
6.14. sudaro pedagoginiq darbuotojq tarifini sqraS4;

6.15. atsakinga uZ budejim4 gimnazijos renginiq metu;
6.16. yra direkciniq pasitarimq sekretore;
6.17 . kuruoja mokiniq organizacijas;
6. 1 8. kuruoja gimnazijos renginius;
6.19. kuruoja Alltaus ekonomikos ir verslo akademijos veiklq;
6.20. atsakinga uZ bendradarbiavim4 su tevais;
6.21. dalyvauja rengiant ir igyvendinant gimnazijos strategini, metines veiklos ir ugdymo

planus;

6.22. sudaro menesio darbo planus;
6.23. sudaro statistines ataskaitas, organizuoja ir kontroliuoja duomenq ivedim4 i mokiniq ir

pedagogq registrus;
6.24. vykdo mokiniq asmens bylq tvarkymo prieZilr4;
6.25. koordinuoja klasiq komplektavim4;
6.26. pildo pedagoginiq darbuotojq darbo laiko apskaitos Ziniara5ti;
6.27. atsako uZ informacijos pateikim4 gimnazijos interneto svetaineje;
6.28. rtpinasi teigiamu gimnazijos ivaizdiio formavimu;
6.29. dalyvauja darbo grupiq ir komisijq veikloje pagal kompetencij4;
6.30. bendradarbiauja su mokytojais, mokiniq tevais (globejais, rupintojais), kitomis

Svietimo, socialinemis, vaikq teisiq apsaugos institucijomis mokiniq ugdymo, mokytojq
kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirt4 kompetencij4 klausimais;



6.31. pagal kom
projektus;

6.32. atlieka kitas
pobfldZio pavedimus pagal'.

7. Direktoriaus pav
7.1. Lietuvos

ne maZiau kaip
btti atestuota

taisykliq laikym4si, di isakymq. pavedimq vykdym4, tinkam4 funkcijq atlikim4;
7.2. asmens duomen
7.3. teikiamq ataskai

apsaugq teises aktq nustatl.ta tvarka;
rinkiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4 pagal kompetencij4.

8. Direktoriaus pa rja ugdymui uZ savo pareigq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4,
del jo kaltes padarytqlal4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
PAREIGYBES TEISES

9. Direktoriaus pav uotoja ugdymui turi. teisg:
reikalingE pagal kompetencij4 priskirtai veiklai9.1. gauti dokumen ir informacij4,

vykdyti;
9.2.
9.3.
9.4.

tvarka;

pasirinkti vei

9.5. dirbti gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje,
tureti higienos reikalavimus tinkandi4 ir tinkamai aprupint4 darbo viet4;

9.6. dalyvauti gi ij os savivaldoj e, profesiniq sqj ungq, asociacij q veikloj e;
9.7. gauti iSsilavini ir kvalifikacij4 atitinkandi4 alg4, darbo uZmokesdio pried4,

ncij4 rengia direktoriaus isakymq ir kitq gimnazijos dokumentq

gimnazijos direktoriaus
riskirtE kompetencij 4.

isakymu priskirtas funkcijas, nenuolatinio

uotoja ugdymui atsako uZ:
ikos istatymq, teises aktq, gimnazijos nuostatq, vidaus ir darbo tvarkos

budus ir formas;
dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

priemokas

Lietuvos

ar kitas i5mokas, b[ti skati teises aktq nustatyt a tv arka;
9.8. atsisakyti atlikti nesulygtus darbo sutartimi.
10. Direktoriaus vaduotoja ugdymui gali tureti kitq teisiq, nustatytq

r kituose teises aktuose.Respublikos darbo kodekse

V SKYRIUS
PAVALDUMAS. PAVADAVIMAS

I 1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tiesiogiai pavaldi gimnazijos direktoriui.


