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                        PATVIRTINTA: 

 Mažeikių r. Tirkšlių darželio direktoriaus 

 2012-01-03 įsakymu Nr.V1-22 

  

  

TIRKŠLIŲ DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
  

 BENDROJI DALIS 

  

1. Mažeikių r. Tirkšlių darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas (toliau - Aprašas) 

reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui, organizuojančio, planuojančio, koordinuojančio ir 

kontroliuojančio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą Mažeikių r. Tirkšlių 

darželyje (toliau – Darželis), profesinę veiklą.  

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui priimant į darbą, privalo pasitikrinti sveikatą ir gauti šeimos 

gydytojo (medicinos komisijos) išvadą, kad jo sveikatos būklė tinka darbui darželyje. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui periodinis sveikatos tikrinimas atliekamas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir 

periodiškumu. 

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo: 

3.1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą; 

3.2. turi būti įgijusi ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir/ar ne žemesnę nei aukėtojo-metodininko 

kvalifikacinę kategoriją; 

3.3. gerai žinoti LR Konstituciją LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, kurie reglamentuoja 

ikimokyklinį vaikų ugdymą ir priešmokyklinį vaikų ugdymą; 

3.4. savo darbe vadovautis LR švietimo ir kitais įstatymais, vaikų teisių konvencija, LR vyriausybės 

nutarimais, teisės aktais ir kt. 

3.5. gerai žinoti ir vadovautis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta bendrąją ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vėrinėlis", „Priešmokyklinio ugdymo programa", įstaigos vadovo patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo 

programa“; 

3.6. žinoti pagrindinius ugdymo principus (pilietiškumo, humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo); 

3.7. žinoti ir griežtai laikytis ugdymo įstaigos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, direktoriaus įsakymų; 

3.8. griežtai laikytis saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos 

reikalavimų; 

3.9. kelti profesinę kvalifikaciją. 

4. Pagrindinė direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiga – organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti, 

stebėti ir analizuoti ugdymo programų vykdymą. 

  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

  

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra savarankiškas administracijos darbuotojas, savo veiksmus 

derinantis su įstaigos vadovu ir savo darbą organizuojantis pagal darželio direktoriaus patvirtintą decentralizuoto 

valdymo schemą. Įstaigoje nesant direktoriaus  – laikinai vykdo visas darželio direktoriaus funkcijas.  

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

6.1.  užtikrina sąlygas vaikų sveikatai apsaugoti ir jai stiprinti; 

6.2. sudaro pedagogų darbo grafikus, pildo žiniaraščius ir teikia darželio direktoriui tvirtinti; 

6.3. sudaro vaikų veiklos tvarkaraščius ir teikia juos darželio direktoriui tvirtinimui;  

6.4. sudaro preliminarų darbuotojų eilinių apmokamų atostogų grafiką; 

6.5. kontroliuoja ir organizuoja, kad, nesant pedagogui grupėje, būtų užtikrinta ugdomoji veikla; 

6.6. LR teisės aktų nustatyta tvarka tvarko mokinių duomenų bazės registrą; 

6.7. organizuoja nepriekaištingą ugdymo programų įgyvendinimą įstaigoje; 

6.8. rūpinasi žaislų bei ugdymo priemonių gamyba, įsigijimu bei išsaugojimu; 

6.9. teikia konsultacijas pedagogams; 

6.10. veda žaislų ir knygų apskaitą bei materialiai už juos atsako; 

6.11. rūpinasi veiklos zonų tinkamu ir teisingu įruošimu ir jų naudojimu; 
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6.12. atsižvelgdamas į įstaigos pasirinktą kryptį, vadovauja visam pedagoginiam ir jam talkinančiam 

personalui; 

6.13. vadovauja, analizuoja, stebi, kontroliuoja ugdymo procesą ir ugdymo rezultatus, darbo drausmę; 

6.14. padeda pedagogams organizuoti darbą grupėje, visapusiškai ugdyti vaikus; 

6.15. rūpinasi pedagogų švietimu ir kvalifikacijos kėlimu; 

6.16. skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, 

atestavimuisi; 

6.17. padeda spręsti problemas, susijusias su pedagogų darbo organizavimu ir vykdymu; 

6.18. nagrinėja darbo patirtį, rengia medžiagą pedagogų tarybos posėdžiui, padeda auklėtojoms analizuoti, 

apibendrinti ir skleisti savo patyrimą; 

6.19. inicijuoja ir kontroliuoja projektų, programų rengimą, naujausių švietimo technologijų pritaikymą ir 

adaptavimą įstaigoje; 

6.20. rengia įstaigos metinį veiklos planą bei atsako už ugdymo programos rengimą ir atnaujinimą; vidaus 

audito vyksmą; 

6.21. rengia darželio metinę veiklos ataskaitą; 

6.22. pildo ir rengia įstaigos veiklos statistines ataskaitas bei kitus;  

6.23. domisi šalies švietimo naujovėmis ir ieško galimybių dalyvauti įvairių lygių projektinėje veikloje, 

programų įgyvendinime. Inicijuoja ir koordinuoja projektų rengimą ir įgyvendinimą; 

6.24. rengia Mokytojų tarybos darbo nuostatus, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės (-ių) 

ugdymo planą (-us), kitas su ugdymo procesu bei darbo santykiais susijusiais tvarkas (taisykles) ir teikia darželio 

direktoriui tvirtinti; 

6.25. tėvams (globėjams) ir pedagogams teikia metodinę pagalbą vaikų ugdymo klausimais, rūpimais 

klausimais švietimu. 

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui talkina Darželio dokumentacijos tvarkyme: 

7.1. veda gautų dokumentų registrą; 

7.2. koordinuoja darželio savivaldos institucijų veiklos dokumentų (planų, posėdžių protokolų) 

pildymą ir archyvavimą; 

7.3. renka ir sistemina auklėtojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentus; 

7.4. veda vaikų tėvų prašymų dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą darželio ir 

priešmokyklines grupes registrą; 

7.5. rengia medžiagą internetiniam puslapiui, administruoja ir atsako už informacijos talpinimą 

atskirose internetinio puslapio skiltyse. 

7.6. koordinuoja įstaigos metraščio vedimą. 

7.7. tvarko kitas metų dokumentacijos plane jam priskirtas bylas. 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS 

 

8.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę: 

8.1. laisvai rengti įvairius kursus, seminarus, dalyvauti įvairiuose projektuose, atitinkančius ikimokyklinio 

ugdymo nuostatus; 

8.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas; 

8.3. kryptingai parinkti visuminio vaikų ugdymo ir ugdimosi būdus ir formas; 

8.4. gauti informaciją, konsultacinę ir kitą pagalbą iš administracijos, vaikų teisių apsaugos tarnybos, bei kitų 

organizacijų ir centrų kuruojančių ikimokyklinį ugdymą; 

8.5. kelti ir tobulinti kvalifikaciją; 

8.6. teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

8.7. pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus su ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ir institucijų atstovus; 

8.8. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

8.9. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines 

inovacijas, būrelius ir susivienijimus. 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

9. Direktoriaus pavaduotojas yra savarankiškas administracijos darbuotojas, savo veiksmus derinantis su 
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įstaigos vadovu ir savo darbą organizuojantis pagal darželio direktoriaus patvirtintą decentralizuoto valdymo 

schemą. 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako: 

10.1. už jam pavestus darbo barus; 

10.2. už vaikų saugumą ir gyvybę buvimo įstaigoje metu; 

10.3. už pedagoginį procesą bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą; 

10.4. už pasirinktus ugdymo ir ugdimosi metodus ir priemones, atitinkančius vaiko ugdimosi poreikius; 

10.5. už ugdomąją veiklą kitus organizacinius renginius (išvykas, projektus, akcijas ir kt.) bei jų medžiagos 

sisteminimą; 

10.6. už savo veiklos analizę, nuolat ją tobulina, atsižvelgdama į kolegų, savivaldos institucijų pateiktus 

siūlymus ar pastabas; 

10.7. už ugdymo(si) priemonių sąrašo sudarymo, jų įsigijimą, pirkimą ir saugojimą; 

10.8. už pedagoginės veiklos dokumentus, bei dokumentų tvarkymą kiek tai susiję su tiesiogiai jo 

vykdomomis funkcijomis;  

10.9. už vaikų ugdymo kokybę, programinių reikalavimų laikymąsi. 

11. Nesant įstaigos vadovui, yra atsakingas už visą Tirkšlių darželio veiklą. 

12. Budėjimo dieną sprendžia visus iškilusius įstaigoje klausimus. 

13. Kilus gaisrui organizuoja vaikų evakuaciją, įvertina situaciją ir imasi priemonių gaisrui likviduoti. 

14. Įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant informuoja įstaigos direktorių, skubiai padeda suteikti 

pirmąją pagalbą. 

15. Pastebėjus elektros prietaisų gedimus, nutraukia darbus ir užtikrina, kad į pavojingą zoną neįeitų vaikai ir 

suaugusieji. 

16. Už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą 

skiria įstaigos direktorius. 

17. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tirkšlių darželio direktoriui. 

18. Negalėdamas atvykti į darbą direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja direktorių ir nurodo 

priežastis. 

19. Direktoriaus pavaduotojas, išeidamas paskutiniu ir darželio pastato, atsako už Darželio pastato atsakingą 

pridavimą apsaugos pultui 

20.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už pareigybės aprašyme nurodytu funkcijų ir pareigų 

tinkamą vykdymą ir pavestų užduočių atlikimą laiku. 

____________________________ 

 
Apraše yra 3 (trys) sunumeruoti lapai 

 

 

Parengė: 

Direktorė       Laima Norvaišienė 

 
 

SUDERINTA: 

Darbuotojų atstovas (-ė) 

______________    _______________________________ 
(parašas ir data)     (vardas ir pavardė) 

 

Su Aprašu susipažinau, įsipareigoju jį vykdyti:   

 ______________    _______________________________ 
(parašas ir data)     (darbuotojo vardas ir pavardė) 

 

 Aprašo kopiją gavau: 

______________    _______________________________ 
(parašas ir data)     (darbuotojo vardas ir pavardė) 

 


