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Stlul,tq srASIo SLr,rn usKlo cIMNAzIJos

DIREKToRTAUS
UGDYMUI PAREIGYBES APRASYMAS

pAvADUoroJo

I. PAREIGYBE

t. Siautiq Stasio Sdkauskio gimnazijos

direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas

vadovq grupei.

2 Pareigybes lygis: Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas
ugdymui priskiriamas A 2 lygiopareigybei.
3. Pareigybes paskirtis: Siauliq Stasio Salkauskio gimnazijos direkloriaus pavaduotojas
ugdymui pareigybe reikalinga gimnazijos ugdymo politikos realizavimui organizuojant mokiniq
ugdym4, neformalqji Svietim4 ir jq savivald4 bei pletr4, uZtikrinant ugdymo tgstinum4 ir kokybg
visose ugdymo pakopose, organizuojant bei priZiUrint ugdymo padaliniq s4veik4 ir vystym4.
4. Pavaldumas: Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas
ugdymui yra tiesiogiai pavaldus Siauliq Stasio Salkauskio gimnazijos direktoriui.
II. SPECIALUS NNTT^I.T,AVIMAI

5T^IS

PAREIGAS EINAI\dIAM DARBUOTOJTII

5. Auk5tasis universitetinis i5silavinimas ir pedagogine psichologine kvalifikacija.
6. Darbo patirtis - ne maZesne kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje.
7. Geras lietuviq kalbos mokejimas
8. Btrti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, kitais istatymais (Svietimo, Vietos savivaldos, Valstybes tamybos ir kt.),_Vaiko
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos isakymais, Siaulirl
teisiq konvencija, Vyriausybes
-turybos

sprendimais, administracijos direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo
miesio savivaldyb"r
jq
isakymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4,
teisiq apsaug% darbo santykius.
9. BUti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagrindq Ziniq.
10.I5manyti Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo
veikloje.
11. Suprasti demokratines, teisines ir atviros pilietines, humanistines visuomends
kiirimo bei veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje.
12. Gebeti kuni demokrati3kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus mokyklos
bendruomenes nariq santykius.
l3.Moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas, planuoti
skyriaus ugdom4j4 veikl4, vertinti, analizuoti ugdymo proces4, teikti iSvadas ir siiilymus darbui
tobulinti.
14. SklandZiai ddst5rti mintis ilodliu ir ra5tu, i5manyti dokumentq rengimo taisykles,
dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles.
15. Moketi rengti gimnazijos vidaus dokumentus.
l6.Moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomenes
veiklq derinti veiklas su kitais struktdriniais padaliniais, gimnazijos direktoriumi.
lT.Moketi dirbti kompiuteriu, tvarlgrti dokumentq apskait4, priimti ir siqsti informacij4.
18.BUti susipaZinus su civilines saugos reikalavimais.
lg.Privalumai: moketi bent vien4 ES Saliq kalb4 (anglq, vokiediq, prancuzq); tureti
vadybing kategorij4.

2

rrr. Srls paREIGAs nnvlNdro DARBUoToJo FUNKcIJos
z[.Organizuoti gimnazijos stateginio plano, metinio veiklos plano, veiklos tobulinimo
ir kitrl planrl rengim4, rtipintis jq derme ir igyvendinimu.
2l.Organizuoti ir kontroliuoti strateginiq gimnazijos tikslq igyvendinim4.
D.Orgamzuoti ugdymo planq rengim4o ugdymo programrl diegim4.
B. Kr.oordinuoti mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinim? ugdymo procese.
24.Organizuoti ir koordinuoti mokiniq priemim4 ginutazij4, klasiq komplektavim4,
bendradarbiavimq su progimnazij omis.
kontroliuoti mokiniq BE pasirinkimo apskait4, iskaitq, PUPP
25. Organizuoti
rezultatq suvedimq, BE, iskaitq, PUPP v,vkdyme bei vykdyti supaZindinimo su brandos egzaminq ir
PUPP organizavimo apra5q nuostatomis instruktaZq apskait4.
2[.Teikti nusta "tyta tvarka informacijq Nacionaliniarcr egzaminq centrui ir miesto
savivaldybes Svietimo skyriui; uZtikrinti teikiamos informacijos teisingum4.
]7.Koordinuoti ugdymo bei neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriq veikl4.
28. Teikti duomenis pamokq tvarkaraidio rengimui.
D.Organzuoti su ugaymu susijusiq gimnazijos vidaus tvarkq, instrukcijq ir reglament

i

ir

rengirn4,

30.Koordinuoti viesinimui skirtos su ugdymu susijusios informacijos apie gimnazijq
teikimq.
ektinq veikl4.
Koordinuoti proj
-ataskaiq
ugdymo klausimais SMM, Svietimo skyriui ir kt. i5ores
3ZOrgarizuoti
institucijoms rengim4 ir teikimq.
33. Koordinuoti gimnazijos metoding veikl4.
34. Koordinuoti mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) pedagoginio Svietimo, informavimo ir
individualaus konsultavimo organi zavimq.
35. Koordinuoti mokiniq mokym4 namie, ligonineje, sanatorijoje.
36.Koordinuoti gimnazijos pedagogq, specialisq kvalifikacijos tobulinim4 ir pedagogq
31.

atestacij4.

'

y. Teikti duomenis pedagoginiq darbuotojq tarifikacijos

sqra5ui.

38. Organizuoti gimnazijos administracijos ir mokytojq budejim4 gimnazijoje.
3g.VyiiOyti funkcijas, numa[rtas ekstremaliq situacijq plane ekstremalaus ivykio
civilines saugos pratybq metu.
40. Koordinuoti ugdymo karj erai veikl4.
41. Koordinuoti socialiniq kompetenctiq ugdymq.
42.Vaduoti gimnazdos direktoriq jam nesant.

ir

IV. ATSAKOMYBE
43.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui asmeniSkai atsako uZ pareigq neatlikim4,
netinkamai arba ne laiku atliktas funkcrjas LR darbo kodekso nustat5rta tvarka.
Pastaba. Sios Direktoriaus pavaduotojas ugdymui funkcijos, pasikeitus istatymams ar
kitiems teises aktarns ir esant bfltinybei, gali bili i5 dalies keidiamos direktoriaus iniciatyva.

