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I SKYRIUS
BENDROJIDALIS

l.

II

progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybd yra
pareigybiq,
priskiriama
kurioms biitinas ne Zemesnis kaip aukdtasis i5silavinimas, gnrpei.
2. Pareigybds lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio pareigybei.
3. Pareigyb6s paskirtis: organizuoti progimnazijos ugdymo proces4, planuoti, riipintis mokiniq
saugumu, organizuoti ir priZiiirdti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darb4.
4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus progimnazijos direktoriui.

Vilniaus Jono Pauliaus
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II SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PANNTC.IS NTNEN.TA]T DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus

pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

5.1. ne Zemesnis kaip aukitasis i5silavinimas;
5.2. pedagogo kvalifikacija ir ne maiesnis kaip 3 metq pedagoginio darbo staZas;

5.3. geras lietuviq kalbos mokdjimas (os mok6jimo lygis turi atitikti valsrybinds lietuviq kalbos
mok6jimo kategorijq, nusbq/q rcises aktais, reikalavimus);
5.4. bent vienos i3 trijq Europos Sqjungos darbo kalbq mokdjimas;
5.5. mok6jimas naudotis informaoindmis technologijomis.

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi Zinoti ir iSmanyi:
6,1. Svietimo politik4, mokyklos veiklos planavim4 ir igyvendinim4;
6.2. mokyklos kultiiros formavim4 ir kait4;
6.3. bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais;
6.4. mokyklos veiklos isivertinimo organizavim4 ir gautq duomenq panaudojirn4 veiklai tobulinti;
6.5. savivaldos institucijq pletojimq ir jq itraukimq i mokyklos valdym4;
6.6. ugdymo turinio vadyb4;
6.7. edukaciniq aplinkq kiirimq ir tobulinim4;
6.8. mokiniq saugumo ir lygiq galimybiq uZtikrinim4;
6.9. tdvq (glob6jq, riipintojq) informavim4 ir Svietim4;
6.10. darbuotojq funkcijq reglamentavim4 ir saugumo uZtikrinima;
6.I two ir le5q administavimq ir valdymq.

l

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais irpoistatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus
miesto savivaldybes tarybos sprendimais, savivaldybes mero potvarkiais, savivaldybds administracijos
direktoriaus, Svietimo, kultiiros ir sporto skyriaus ved6jo isakymais, progimnazijos nuostatais;
7.3. darbo tvarkos taisykl6mis;
7 .4. darbo sutartimi;

7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;

.6. kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis
ir pan.).
III SKYRIUS
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pAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:
8.

1. organizuoti progimnazijos:

8.1.1. ugdymo plano rengim4 ir igyvendinim4;
8.1.2. bendrtf q programq vykdym4;
8.1.3. metodini darb4 ir gerosios patirties sklaid4;
8.1.4. ilgalaikiq dalykq ir klasiq vadovq planq derinim4;
8.1.5. programq, naujq ugdymo formq ir metodq aptarimus;
8.1

.6. mokiniq nusikalstamumo

ir

Lalingl iprodiq prevencing veikl4, bendradarbiavim4

su

institucijomis, atsakingomis uZ mokiniq prevencing veikl4;
8.1.7. mokiniq ir bendruomenes nariq apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
8.1.8. mokymosi formq pasirinkimo pasi[I4;
8.1.9. dalykq moduliq .programq rengim4;
8. I . I 0. budejim4 progimnazyoje;
8.1 .1 1 . mokymosi pagalbos teikimo organizavimq;
8. l. 12. socialini darb4;
8.2. rengti progimnazij os :
8.2.1. pamokq, neformalioj o Svietimo tvarkara5d ius ;
8.2.2. mokiniq mokymosi pusmediq ir metines suvestines ir jas analizuoti;
8.2.3. ugdymo rezultafi4ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;
5.2.4. direktoriaus isakymq proj ektus;
8.2.5. informacij4 Svietimo, kultlros ir sporto skyriui ir kitoms institucijoms;
g.2.6. progimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus (tvarkos apra5us ir kt.), organizuoti
jq projektq svarstym4 ir derinim4 su progimnazijos savivaldos institucijomis;
8.3 . vykdyti prieLiDr4:

8.3. 1 . progimnazij os veikl4 reglamentuoj andiq dokumentq vykdym4;

8.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo programq vykdym4;

8.3.3. progimnazijos darbo tvarkos taisykliq laikym4si (ra5tu informuoti progimnazijos
direktoriq apie darbo drausmes paZeidimus);
8.3.4. pamokq, neformaliojo Svietimo tvarkara5diq vykdym1;
8.3 .5 . ugdymo proceso dokumentq tvarkymq pagal ra5tvedybos taisykles;
8.4. koordinuoti:
8.4.1. Vaiko geroves komisijos darb4;
8.4.2, Dalykq metodiniq grupiq veikl4;
8.4.3. Mokiniq savivaldos veikl4;
8.4.4.programq rengim4 specialiqiq ugdymosi poreikiq mokiniams, jq igyvendinim4;
8.4.5. progimnazijos isivertinimo veikl4;
8.4.6. pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijos tobulinim4;
8.4.7 . ugdymo karjerai veikl4;
8.4.8. ugdy-o proceso vykdym4, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;
8.5. tvarkyti:
8.5.1. Nacionalinio egzaminq centro informacijos perdavimo sistem4 KELTAS;
8.5.z.pedagoginio personalo darbo apskaitos Ziniarasdius;
8.6. stebeti ii analiiuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokydius, su jais supaZindinti progimnazijos
bendruomeng;
g.7. rUpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kiirimu, puoseleti demokratinius
progimnazij os bendruomenes santykius
b.S.

t.itti

;

progimnazijos direktoriui informacijqapie ugdymo ir darbo proceso organizavim4;

8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus progimnazijos direktoriaus, nevir5ijant nustatSrto darbo

laiko;
8.10. nesant darbe progimnazijos direktoriui (komandiruote, nedarbingumas, atostogos), atlikti jo
funkcijas.

IV SKYRIUS
MOKTNIU SAUGUMO UZTTXnTNIMAS
9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:
9.1. nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauj a ar yra itariamas tydiojimusi, progimnazijos nuostatas ir

mokinio elgesio taisykles;
9.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases vadov4 apie itariamas ar ivykusias
patydias;
9.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis
(tevus (globejus, rlpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucijas (pvz.: policij4,
greitq1 pagalbq ir kt. ).
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui itargs, ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavgs
apie jas prane5im4:
10.1. esant galimybei i5saugo vykstandiqpatydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas imasi
reikiamq priemoniq patydioms kibernetinej e erdvej e sustabdyti ;
10.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui laeipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus
(globejus riipintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij4);
10.3. pagal galimybes surenka informacij1 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq skaidiq ir kitus
galimai svarbius faktus;
10.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases vadov4 apie patydias kibernetineje erdveje ir
pateikia irodymus (i5saugot4 inform aciil;
10.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje prane5ti Lietuvos Respublikos rySiq reguliavimo
tarnybai pateikdamas prane5im4 interneto svetaineje adresu www.draugiskasinternetas.lt,
10.6. patydiq prevencija ir intervencija progimnazijoje vykdomapagal,,Patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazrloje tvarkos apraS4oo.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE
I 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako uZ:
I 1.1. progimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklese, pareigybes apra5yme numatytq ir
direktoriaus isakymu skirtq kuruojamq sridiq bei pareigq kokybi5k4 vykdy-q;
11.2. valstybines bei miesto Svietimo politikos igyvendinim4.
12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui gali b[ti taikoma drausmds, materialine arba baudZiamoji
atsakomybe, jeigu

jis:

12.1. del savo neveiklumo leido darbuotojams paLeidineti darbo drausmg, nevykdyti arba aplaidLiai
vykdyti savo pareigas, del ko susidare prielaidos ivykti arba ivyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;
12.2. dave darbuotoj ams privalomus neteisetus nurodymus ;
123, neatliko savo pareigq;
I2.4. savo veiksmais padare progimnazijai materialinE Laly.
1 3. Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui ut, darbo drausmes paZeidimus gali bUti traukiamas
drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria progimnazijos direktorius.
Parenge 2017-05-26 direktords isakymu Nr.1 .4.lV- 053 sudaryta darbo grupe.
Suderinta:
2017-08-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3.
3

2017'08'23 ptofesines sqiungos komiteto ir administracijos posedZio protokolu Nr.l.
SusipaZinau

ir

sutinku

,

(direktoriaus pavaduotoj o ugdymui vardas, pavardeo parasas)
Data
SusipaZinau

ir sutinku

(direktoriaus pavaduotoj o ugdymui vardaso pavarde, paraias)
Data
SusipaZinau

ir sutinku

(direktoriaus pavaduotoj o ugdymui vardas, pavarde, parasas)

Data
SusipaZinau

ir sutinku

(direktoriaus pavaduotoj o ugdymui vardas, pavarde, parasas)
Data
SusipaZinau

ir sutinku

(direktoriaus pavaduotoj o ugdymui vardas, pavardeo parasas)
Data
SusipaZinau

ir sutinku

(direktoriaus pavaduotojo ugdymui vardas, pavardeo parasas)
Data

