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1. T v i r t i n u Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos valdymo struktūrą.  

2. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus 

darželius-mokyklas) pareigybių pavyzdinių normatyvų sąrašu, progimnazijos nuostatais ir 

direktorės pavaduotojų pareigybės aprašymais, administracijos vadybines funkcijas   

p a s k i r s t a u : 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Šostak –  

 

1. Organizuoja ir atsako už ugdomąjį procesą 1-4 klasėse:    

     1.1.Vykdo  1-4 klasių privalomų pamokų   stebėseną. 

     1.2. Organizuoja 1-4  klasių projektinę veiklą, vykdo jos stebėseną, analizuoja tikslingumą ir 

vyksmą. 

     1.3. Stebi šių klasių vadovų auklėjamąjį darbą, jo kaitą, teikia rekomendacijas, sprendžia 

kuruojamų klasių ugdymo problemas, praneša apie jas direktorei. 

     1.4. Rengia šių klasių mokinių pažangumo, lankomumo ataskaitas, atlieka jų analizę.  

     1.5. Skatina mokytojus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendravimui, 

atestavimuisi. 

      1.6. Nuolat stebi ir tiria 1-4 klasių mokytojų praktinę veiklą ir ugdymo rezultatus: 

1. skatina mokytojus atestuotis, atsako už  mokytojų pasirengimą  atestacijai bei 

dokumentų parengimą, 

             2.   pildo mokytojų praktinės veiklos įvertinimo pažymas, 

             3.   aptaria jas su kuruojamos metodinės grupės mokytojais, 

             4.   pristato kuruojamus mokytojus atestacijos komisijai. 

 2. Kuruoja mokytojas, dirbančias pagal priešmokyklinio  ugdymo programą ir jų padėjėjas,  

pradinio ugdymo mokytojas. Inicijuoja šios pradinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės 

grupės veiklą. Dalyvauja jos posėdžiuose. 

3. Dalyvauja administracijos, mokytojų tarybos ir kituose posėdžiuose. 

4. Atsakinga už  mokytojų budėjimą savo budėjimo metu. 

5. Organizuoja mokytojų budėjimą mokykloje, sudaro budėjimo tvarkaraščius.  

Suderinusi juos  su profesinės sąjungos komiteto ir darbo tarybos pirmininkais, teikia direktorei  

tvirtinti. 

6. Inicijuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, palaiko su jais ryšius. 

7. Dalyvauja mokyklos direktorės įsakymu patvirtintuose darbo grupėse, komisijose. Vykdo jose 

nurodytas funkcijas.  

8. Organizuoja ir atsako už ugdomąjį procesą priešmokyklinėse ugdymo grupėse: 

     8.1.Vykdo priešmokyklinių ugdymo grupių ugdomojo proceso stebėseną. 

     8.2.Stebi mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio  ugdymo programą ir jų padėjėjų darbą, 

jo kaitą, teikia rekomendacijas, sprendžia problemas, praneša apie jas direktorei. 

 



      8.3. Skatina mokytojas, dirbančias pagal priešmokyklinio  ugdymo programą savarankiškam 

profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendravimui, atestavimuisi. 

     8.4.Atsakinga už mokestį už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

9. Kuruoja bibliotekos darbą. 

10. Organizuoja mokymosi pagalbos teikimą ir mokinių individualaus ugdymo plano priežiūrą 

kuruojamose klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

11.Vykdo e. dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal mokyklos 

vadovo darbo pasiskirstymą. 

12.Vykdo priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų mokesčių už vaiko išlaikymą tinkamo surinkimo 

ir nesumokėtų mokesčių išieškojimo kontrolę.   

13. Organizuoja  ir stebi specialiųjų poreikių ir grįžusių iš užsienio mokinių ugdymo procesą, 

papildomus užsiėmimus savo kuruojamose klasėse. 

14. Vykdo kuruojamų mokytojų neformaliojo ugdymo užsiėmimų stebėseną, tikrina šios veiklos 

pildymą elektroniniame dienyne, stebi užsiėmimus. 

15. Organizuoja priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokytojų pavadavimą. Apie pavadavimą 

informuoja pavaduotoją Gražiną Baslyk. 

16. Vadovauja studentų praktikai. 

17. Vadovauja Veiklos plano metams ir Strateginio plano sudarymo darbo grupėms, organizuoja 

jų veiklą. Kartu su darbo grupės nariais rengia šių dokumentų projektus, teikia juos svarstyti 

mokytojų ir mokyklos taryboms.  

18.  Atsakinga už Kultūros paso įgyvendinimą. 

19.  Atsakinga už VDM grupių veiklą. 

20. Atsiradus būtinosioms ugdymo sąlygoms organizuoja ir vykdo nuotolinio mokymo 

sinchroniniu ir asinchroniniu būdu stebėseną kuruojamose klasėse ir priešmokyklinėse grupėse.. 

21. Atsakinga už pasiekimų gerinimą ir mokymosi krūvio stebėseną 1-4 klasėse. 

 

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti: 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sabina Narunec –  

 

1. Organizuoja ir atsako už ugdomąjį procesą 5, 6 ir specialiojoje  klasėse: 

       1.1. Vykdo šių klasių  privalomų pamokų stebėseną, elektroninio dienyno pildymą. 

       1.2. Organizuoja šių klasių projektinę veiklą, vykdo jos stebėseną, analizuoja tikslingumą ir              

            vyksmą. 

       1.3. Stebi šių klasių vadovų auklėjamąjį darbą, jo kaitą, teikia rekomendacijas. Sprendžia 

kuruojamų klasių ugdymo problemas, praneša apie jas direktorei.  

       1.4. Rengia šių  klasių mokinių pažangumo, lankomumo ataskaitas, atlieka jų analizę.    

2. Kuruoja lenkų, lietuvių, anglų ir rusų kalbų mokytojus dalykininkus ir šių dalykų metodines 

grupes, dorinio (tikybos ir etikos) ugdymo, menų (muzikos ir dailės), technologijų mokytojus 

dalykininkus ir jų jungtinę metodinę grupę, socialines ir specialiąją pedagoges, psichologę ir 

logopedę.  Inicijuoja šių dalykų metodinių grupių ir specialistų veiklą. Dalyvauja šių metodinių 

grupių posėdžiuose. 

 3. Nuolat stebi ir tiria kuruojamų mokytojų praktinę veiklą ir ugdymo rezultatus: 

3.1. skatina mokytojus ir specialistus atestuotis, atsako už jų pasirengimą  atestacijai bei 

dokumentų parengimą, 

3.2.   pildo praktinės veiklos įvertinimo pažymas, 

3.3.   pristato kuruojamus mokytojus ir specialistus atestacijos komisijai.  

4. Dalyvauja administracijos, mokytojų  tarybos ir kituose posėdžiuose. 

5. Vadovauja Vaiko gerovės ir Mokinių priėmimo komisijoms, organizuoja jų veiklą,  

6. Organizuoja  ir stebi kuruojamų mokytojų užklasinę veiklą: projektų pristatymą, šventes, 

įvairius renginius, minėjimus. 

7. Vykdo kuruojamų mokytojų neformaliojo ugdymo užsiėmimų stebėseną, tikrina šios veiklos 

pildymą elektroniniame dienyne, stebi užsiėmimus.  



8.  Inicijuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, palaiko su jais ryšius. 

9. Organizuoja 1-8 klasių mokinių mokymo namuose apskaitą, tvarko dokumentaciją. 

10. Vadovauja studentų praktikai. 

11. Organizuoja mokymosi pagalbos teikimą ir mokinių individualaus ugdymo plano priežiūrą 

kuruojamose klasėse. 

12. Atsakinga už  mokytojų budėjimą savo budėjimo metu. 

13. Organizuoja 5-6 klasių mokytojų pavadavimą. Apie pavadavimą informuoja pavaduotoją 

Gražiną Baslyk. 

14. Vykdo e. dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal mokyklos 

vadovo darbo pasiskirstymą. 

15. Dalyvauja mokyklos direktorės įsakymu patvirtintuose darbo grupėse, komisijose. Vykdo 

jose nurodytas funkcijas. 

16. Kuruoja ir inicijuoja mokinių savivaldos veiklą. 

17. Organizuoja  ir stebi specialiųjų poreikių ir grįžusių iš užsienio mokinių ugdymo procesą, 

papildomus užsiėmimus savo kuruojamose klasėse. 

18. Atsiradus būtinosioms ugdymo sąlygoms organizuoja ir vykdo nuotolinio mokymo 

sinchroniniu ir asinchroniniu būdu stebėseną kuruojamose klasėse. 

19. Atsakinga už pasiekimų gerinimą ir mokymosi krūvio stebėseną 5-6 klasėse. 

 

 Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti: 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina Baslyk – 

 

   1. Organizuoja ir atsako  už ugdomąjį procesą  7 ir 8 klasėse: 

       1.1. Vykdo šių klasių  privalomų pamokų   stebėseną, tikrina elektroninio dienyno pildymą. 

       1.2. Organizuoja 7 ir 8 klasių projektinę veiklą, vykdo jos stebėseną, analizuoja tikslingumą        

    ir vyksmą. 

       1.3. Stebi 7 ir 8 klasių vadovų auklėjamąjį darbą, jo kaitą, teikia rekomendacijas, sprendžia     

    kuruojamų klasių ugdymo problemas, praneša apie jas direktorei. 

       1.4. Organizuoja 7-8 klasių mokytojų pavadavimą, veda 1-8 klasių mokytojų praleistų ir 

pavaduotų pamokų apskaitą.            

       1.5.  Rengia 7 ir 8  klasių mokinių pažangumo, lankomumo ataskaitas, atlieka jų analizę.    

   2. Atsako už papildomų darbų įskaitų tvarkaraščio sudarymą bei jo paskelbimą. 

   3. Atsakinga už mokinių ir mokytojų budėjimą savo budėjimo metu 

   4. Kuruoja matematikos, fizinio ugdymo, fizikos, chemijos, geografijos, gamtos, biologijos, 

istorijos, informatikos ir  žmogaus saugos dalykų mokytojus.  Inicijuoja šių dalykų metodinių 

grupių veiklą. Dalyvauja šių metodinių grupių posėdžiuose. 

   5. Nuolat stebi ir tiria kuruojamų mokytojų praktinę veiklą ir ugdymo rezultatus: 

5.1.skatina mokytojus atestuotis, atsako už  mokytojų pasirengimą  atestacijai bei 

dokumentų parengimą, 

             5.2.   pildo mokytojų praktinės veiklos įvertinimo pažymas, 

             5.3.   pristato kuruojamus mokytojus atestacijos komisijai. 

 6. Rengia 1-8 klasių privalomų pamokų  ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius. 

Suderinusi juos  su profesinės sąjungos komiteto ir darbo tarybos pirmininkais, teikia direktorei  

tvirtinti. 

7. Inicijuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, palaiko su jais ryšius. 

8. Rengia statistines ataskaitas,  tarifikacijos projektą,  pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos 

žiniaraščius. 

9. Vadovauja Ugdymo plano sudarymo komisijai, organizuoja jos veiklą. Kartu su komisijos 

nariais rengia ugdymo plano projektą, teikia jį svarstyti mokytojų ir mokyklos taryboms. 

10. Dalyvauja mokyklos administracijos, mokytojų tarybos ir kituose posėdžiuose. 

11. Atsakinga už darbą su mokytojų duomenų baze. 

12. Inicijuoja  mokyklos svetainės tinklapio veiklą. 



13. Organizuoja mokymosi pagalbos teikimą ir mokinių individualaus ugdymo plano priežiūrą 

kuruojamose klasėse. 

14. Dalyvauja mokyklos direktorės įsakymu patvirtintuose darbo grupėse, komisijose. Vykdo 

jose nurodytas funkcijas. 

15. Organizuoja mokyklos įsivertinimą. 

16. Informuoja mokyklos bendruomenę e. dienyno diegimo, efektyvumo klausimais. 

17. Vykdo e. dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal mokyklos 

vadovo darbo pasiskirstymą. 

18. Pildo tvarkaraščio pakeitimus, pavadavimus. 

19. Vykdo kuruojamų mokytojų neformaliojo ugdymo užsiėmimų stebėseną, tikrina šios veiklos 

pildymą elektroniniame dienyne, stebi užsiėmimus.  

20. Dirba su darbo užmokesčio skaičiavimo sistema „Paskata“. 

21. Organizuoja  ir stebi specialiųjų poreikių ir grįžusių iš užsienio mokinių ugdymo procesą, 

papildomus užsiėmimus savo kuruojamose klasėse. 

22. Atsiradus būtinosioms ugdymo sąlygoms organizuoja ir vykdo nuotolinio mokymo 

sinchroniniu ir asinchroniniu būdu stebėseną kuruojamose klasėse. 

23.  Atsakinga už pasiekimų gerinimą ir mokymosi krūvio stebėseną 7-8 klasėse. 

 

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti: 

 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Barbara Kološevska –  

 

1. Atsako už mokyklos materialinę - techninę bazę. 

2. Aprūpina mokyklą inventoriumi, kanceliarinėmis priemonėmis, ūkio bei sanitarijos 

reikmėmis. 

3. Atsako už mokyklos patalpų paruošimą mokslo metų pradžiai, žiemos sezonui. 

4. Atsako už mokyklos patalpų remontų organizavimą ir vykdymą. Sudaro būtinų  remontų 

projektą- planą, teikia jį direktorei mokslo metų pradžioje. 

5. Užtikriną mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą, veda jų 

apskaitą, pildo žurnalus, kontroliuoja pastatų ir inventoriaus būklę. 

6. Organizuoja ir vykdo  aptarnaujančio personalo darbo stebėseną., pavadavimą. Sudaro 

sargų budėjimo, valytojų ir kiemsargių valomų plotų sąrašus, darbo grafikus, išduodamų 

priemonių bei darbo įrankių sąrašus. 

7. Vadovauja progimnazijos sanitarijos - higienos komisijos veiklai. Rūpinasi mokyklos 

sanitarija ir higiena. Dalyvauja visuomeninio sveikatos centro vizitacijose, vykdo jo 

keliamus reikalavimus. 

8. Atsako už sutarčių vykdymo priežiūrą. 

9. Atsako už  priešgaisrinę ir civilinę saugą, dalyvauja priešgaisrinės ir civilinės saugos 

specialistų vizitacijose ir vykdo keliamus reikalavimus. Organizuoja priešgaisrinės 

saugos mokymus įstaigoje. 

10. Užtikrina taupų šilumos, elektros ir vandens panaudojimą, prižiūri šiluminį mazgą, 

paruošia mokyklos patalpas žiemos sezonui. 

11. Įpareigoja atsakingą asmenį už valstybinės vėliavos iškėlimą. 

12. Parengia saugos darbe taisykles, veda instruktažus mokyklos darbuotojams ir užpildo 

saugos darbe žurnalus. 

13. Vykdo buhalterijos nurodymus, atsako už dokumentų pristatymą ,tvarkymą  ir saugojimą 

14. Rengia mokyklos techninio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

15. Dirba su darbo užmokesčio skaičiavimo sistema „Paskata“. 

16. Vadovauja viešųjų pirkimų komisijai, organizuoja jos veiklą.  

17. Dalyvauja administracijos ir kituose posėdžiuose. 

18. Atsiradus būtinosioms ugdymo ir darbo sąlygoms įgyvendina Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus ir rekomendacijas 

bendradarbiaudama su NVSC.      



19.  Dalyvauja mokyklos direktorės įsakymu patvirtintuose darbo grupėse, komisijose. 

Vykdo jose nurodytas funkcijas. 
 

 

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti: 

 

Raštinės vadovė Kristina Koroliova –  

 

1. Laiku ir tiksliai vykdo teisėtus progimnazijos administracijos nurodymus bei 

progimnazijos savivaldos institucijų teisėtus nutarimus; 

2. Priima progimnazijai siunčiamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, kurio 

metu patikrina, ar neatplėšti vokai, ar juose yra visi dokumentai, registruoja gautą 

korespondenciją jos gavimo dieną Gautų dokumentų registravimo žurnale; 

3. Užregistruotus gautus dokumentus perduoda progimnazijos direktoriui susipažinti bei 

vizuoti; 

4. Direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoda juos rezoliucijose 

nurodytiems adresatams; 

5. Kontroliuoja direktoriaus rezoliucijose nurodytų užduočių vykdymą, jeigu kontrolės 

funkcija nepavesta kitiems; 

6. Jeigu į gautą dokumentą reikia atsakyti, organizuoja dokumento parengimą arba pats jį 

parengia ir pateikia direktoriui pasirašyti; 

7. Registruoja siunčiamus dokumentus Siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnale; jeigu 

siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, tikrina, ar yra nuoroda į kokį dokumentą atsakoma; 

8. Progimnazijos vidaus dokumentus (įsakymus, aktus, protokolus, nutarimus ir kt.) 

registruoja Vidaus dokumentų registruose; 

9. Progimnazijos direktoriui nurodžius rengia vidaus ir siunčiamųjų dokumentų, įsakymų, 

protokolų projektus; 

10. Tikrina progimnazijos raštinės elektroninį paštą 

rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt; 

11. Priima ir perduoda informaciją kitomis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis; 

12. Kasmet nustatytu laiku parengia raštinėje numatomų sudaryti bylų dokumentacijos planą; 

13. Užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą 

nustatytu laiku į archyvą; 

14. Progimnazijos direktoriui nurodžius, surenka jam reikalingą informaciją iš mokytojų, 

pagalbinio personalo darbuotojų, iškviečia pas direktorių jo nurodytus progimnazijos 

darbuotojus, spausdina direktoriaus pateiktą įvairią medžiagą, tvarko raštvedybą, priima 

įvairius direktoriui adresuotus dokumentus ir teikia jam vizuoti; 
15. Iškabina skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina informacija; 

16. Įformina darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, rengia darbuotojų darbo sutartis; 

17. Tvarko progimnazijos duomenų bazę – mokinių registrą emokykla.lt; 

18. Protokoluoja Mokinių priėmimo komisijos protokolus. Administruoja prašymus priimti į 

mokyklą centralizuotoje prašymų į mokyklą priėmimo sistemoje, 

19. Spausdina mokinių pradinio ugdymo bei pagrindinio ugdymo I dalies pasiekimų 

pažymėjimus, diplomus; 

20. Atsiradus būtinosioms ugdymo ir darbo sąlygoms įgyvendina Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus ir rekomendacijas 

bendradarbiaudama su NVSC.      

21. Vykdo kitus progimnazijos direktoriaus teisėtus nurodymus. 
 

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti: 

 

 

 

Direktorius                           Janina Vysocka 

 

mailto:rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt
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