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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI JOLITOS PETKEVIEIENES

PAREIGYBES APRASYIUA.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 straipsni turintis darbini
teisnumE 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 darbq arba eiti tam tikras

darbuotojui sutartyje n darb4, moketi darbuotojui sulygt4 darbo uZmokesti ir uZtikrinti darbo
sElygas, nustatytas
Saliq susitarimu.

1. Alytaus

istatymuose, kituose norminiuose teises aktuose, kolektyvineje sutartyje ir

Jolitos Petkevidienes

2. Direktoriaus
Konstitucija, Lietuvos
Lietuvos Respublikos 5

reglamentuoja di
darbo veikl4.

pavaduotojos ugdymui, dirbandios gimnazijoje pagal darbo sutarti,

pavaduotoja ugdymui dirba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
ietimo ir mokslo ministro isakymais, Alytaus miesto savivaldybes tarybos

sprendimais. gi direktoriaus isakymais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos vidaus ir darbo
tvarkos taisyklemis bei

3. Direktoriaus
iuo pareigybes apra5ymu.

uotoj4 ugdymui priima i darb4 ir i5 jo atleidZia, skiria darbo uZmokesti
ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.s Respublikos darbo kodekso

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Direktoriaus rjai ugdymui taikomi kvalifikaciniai reikalavimai:
4. 1 . tureti auk5tqj i universitetini ar j am prilygint4 i5silavinim4;
4.2.tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staiEarba

magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio darbo stal1;
4.3. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
4.4. gerar moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytq

valstybines kalbos mokejimo kategorijq reikalavimus;
4.5. moketi uZsienio kalb4 Bl arba auk5tesniu lygiu;
4.6. iSmanyti ir gebeti pagal kompetencije taikyti

reglamentuojandius teises aktus;
4.7. moketi savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo

konfliktus, dirbti komandoje;
4.8. gebeti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.

fo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui
(toliau direktoriaus pavaduotoja ugdymui) pareigybes apra5ymas

savo darbe ugdymo organizavim4,

veikl4, sprgsti i5kilusias problemas ir



III SKYRIUS
FUNKCIJOS IR ATSAKONTYBE

5. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui vykdo vadybing veiklq, formuojant gimnazijos kultur4,
politik4.

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

6.1. telkia mokyklos bendruomeng valstybinei ir savivaldybes Svietimo politikai igyvendinti,
mokyklos veiklos programai vykdyti;

6.2. vadovauja gimnazijos strateginio plano, mokyklos veiklos plano rengimui;
6.3. atsakinga uZ brandos egzaminq, pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo, iskaitq

organizavim4;
6.4. koordinuoja mokiniq mokym4 namuose, mokiniq savaranki5k4 mokym4si;
6.5. kuruoja, analizuoja ir vertina dorinio ugdymo, lietuviq kalbos, pilietiSkumo pagrindq,

istorijos, geografijos, ekonomikos mokomqjq dalykq mokytojq veikl4, ugdymosi rezultatus;
6.6. stebi ir analizuoja kuruojamq dalykq apskait4 elektroniniame dienyne;
6.7. koordinuoja kuruojamq dalykq olimpiadq, konkursq organizavimq;
6.8. atsako uZ mokiniq individualiq ugdymo planq sudarym4;
6.9. kuruoja Mokiniq tarybos veikl4;
6. I 0. koordinuoj a gimnazij os veiklos kokybes lsivertinimo organizavim4;
6.11. vadovauja gimnazijos pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo programq

ugdymo planq rengimui, koordinuoja jq lgyvendinim4;
6. I 2. koordinuoj a gimnazij os metoding veikl4;
6.13. sudaro pamokq tvarkara5ti;
6.14. atsako uZ duomenq perdavimo sistemE,,Keltas";
6.15. atsako uZ i5silavinimo paZymejimq i5davim4 ir apskait4;
6.16. atsako uZ pusmediq ir metiniq rezultatq analizes parengim4;
6.17. atsako uZ informaciniq technologijq panaudojim4 ir diegim4 ugdymo procese;
6.18. atsako uZ informacijos sklaid4 gimnazijos Facebook paskyroje;
6.19. rfipinasi teigiamu gimnazijos lvaizdZio formavimu;
6.20. dalyvauja darbo grupiq ir komisijq veikloje pagal kompetencij4;
6.21. pagal kompetencijq rengia direktoriaus isakymq ir kitq gimnazijos dokumentq

projektus;
6.22. skatina mokytojus kelti kvalifikacijq, atestuotis. Konsultuoja juos ir pristato atestacijos

komisijai;
6.23. atsakinga tZ mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus psichologus)

kvalifikacijos tobulinim4 ir atestacij4.
7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsako uZ:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymq, teisds aktq, gimnazijos nuostatq, vidaus ir darbo tvarkos

taisykliq laikym4si, direktoriaus isakymq, pavedimq vykdym4, tinkam4 funkcijq atlikim4;
7.2. asmens duomenq apsaugQ teises aktq nustatytatvarka;
7.3. teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4 pagal kompetencijE.
8. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui uZ savo pareigq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4,

del jo kaltes padaryq ialq, atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
PARE,IGYBES TEISES

9. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi teisg:
9.1.gauti dokumentus ir informacijq, reikalingq pagal kompetencij4 priskirtai veiklai

vykdyti;



9.2. pasirinkti veiklos budus ir formas;
9.3, ne maZiaukaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
9.4. bUti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatlta

tvarka;
9.5. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fiziSkai saugioje aplinkoje,

tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai apr[pint4 darbo viet4;
9.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, profesiniq s4jungq, asociacijq veikloje;
9.7. gauti i5silavinim4 ir kvalifikacij4 atitinkandiq alg4, darbo uZmokesdio pried4, priemokas

ar kitas i5mokas, buti skatinamas teises aktq nustatyta tvarka;
9.8. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi.
10. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui gali tureti kitrl teisiq, nustatytq Lietuvos

Respublikos darbo kodekse ir kituose teises aktuose.

V SKYRIUS
PAVALDUMAS. PAVADAVIMAS


