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I. PAREIGYBĖ 
 

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ (toliau – Lopšelio-darželio) direktoriaus 
pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskiriama pareigybių grupei, kuriai būtinas ne žemesnis kaip 
aukštasis išsilavinimas.  

2. Pareigybės lygis – A2 
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tiesiogiai pavaldus direktoriui. 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI UGDYMUI  
 

4. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagoginė psichologinė kvalifikacija. 
5. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje. 
6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių 
konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius.  

7. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių. 
8. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje 
9. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos 

principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje. 
10. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  

bendruomenės narių santykius. 
11. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti mokyklos 

ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti. 
12. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisykles. 
13. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir įstaigos bendruomenės veiklą, derinti 

veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, lopšelio-darželio direktoriumi. 
14. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją. 

 
III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI DARBO FUNKCIJOS,  

PAREIGOS IR TEISĖS 
 

17. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: 
17.1. telkia Lopšelio-darželio pedagogus valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, 

ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų vykdymui; 
17.2. organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitų įstaigoje įgyvendinamų 

programų įgyvendinimą;  
17.3. analizuoja vaikų ugdymo (-si) pasiekimus, stebi, ar jie atitinka kokybiško ikimokyklinio 

ugdymo sampratą, brandumo mokyklai rodiklius bei išsilavinimo standartų reikalavimus; 
17.4. teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri kaip vykdomi Lopšelio-darželio veiklą 

reglamentuojantys dokumentai; 
17.5. vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, analizuoja rezultatus; 
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17.6. kasmet su pedagogais aptaria metinės veiklos rezultatus, numato tobulinimo kryptis. 
17.7. plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais 

bendruomenės nariais; 
 17.8. koordinuoja besiatestuojančių pedagogų dokumentų rengimą, pristato atestacinei 
komisijai; 

17.9. rengia pranešimus, ataskaitas įstaigos savivaldos institucijų posėdžiams, savivaldybei, 
Švietimo ir mokslo ministerijai įvairiais ugdymo klausimais; 
 17.10. vadovauja specialiųjų poreikių vaikų integravimosi programų įgyvendinimui, 
koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, yra jos pirmininkė; 
 17.11. koordinuoja vaikų saugumą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą. 
 17.12. koordinuoja smurto prevencijos Lopšelyje-darželyje veiklą:  
 17.12.1. inicijuoja smurto ir patyčių prevencijos Lopšelyje-darželyje sistemos kūrimą, bei 
įgyvendinimo priežiūrą; 

17.12.2. pastebėjęs ar gavęs pranešimą iš darbuotojo ar kito asmens apie vaiką, galimai 
patyrusį smurtą artimoje aplinkoje atvejį, nedelsdamas pranešti savivaldybės administracijos vaiko 
apsaugos skyriui, policijai, informuoti Lopšelio-darželio VGK dėl pagalbos vaikui organizavimo ir (ar) 
teikimo. 
 17.12.3. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriumi 
nustatant švietimo ir (ar) kitos pagalbos vaikui, galimai patyrusiam smurtą artimoje aplinkoje, ir (ar) 
poreikį. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikui ir (ar) jo šeimai.  
 17.13. koordinuoja Lopšelio-darželio metinių veiklos planų, programų rengimą, bei 
įgyvendinimą; 
 17.14. organizuoja įstaigos Pedagogų tarybos priimtų nutarimų vykdymo kontrolę; 
 17.15. koordinuoja įstaigos metodines tarybos veiklą; 

17.16. rengia Lopšelio-darželio mėnesinius veiklos planus; 
17.17. rengia ir įgyvendina ilgalaikius bei trumpalaikius projektus, programas; 
17.18. organizuoja ugdymo procesą įstaigoje reglamentuojančių ir vaikų saugumą 

užtikrinančių tvarkos aprašų, taisyklių ir kt. projektų  rengimą, svarstymą bei teikimą tvirtinti. 
17.19. organizuoja įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą; 
17.20. suderinus su direktoriumi, rūpinasi Lopšelio-darželio veiklos pristatymu visuomenei, 

vaizdine agitacija, įstaigos atributika; 
17.21. veda pedagogų darbo apskaitą, sudarinėja darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei 

grafikus, teikia juos direktoriui tvirtinti; 
17.22. kaupia Lopšelio-darželio pedagoginės-metodinės veiklos duomenų bazę; 
17.23. koordinuoja kultūrinių renginių bendruomenei organizavimą, bei tradicijų puoselėjimą; 
17.24. palaiko ryšį su ugdymą aprūpinančiomis institucijomis (Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriumi, savivaldybe, kvalifikacijos tobulinimo centrais);  
 17.25. kaip Viešųjų pirkimų organizatorius, organizuoja ugdymo priemonių, žaislų, metodinės 
medžiagos pirkimą. 
 18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo: 

18.1. taupiai naudoti Lopšelio-darželio materialinius ir energetinius išteklius; 
18.2. žinoti ir vadovautis darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis; 
18.3. laikytis teisės norminių aktų, Pedagogo etikos normų ir Lopšelio-darželio darbo tvarkos 

taisyklių; 
18.4. būti susipažinęs su galiojančiomis ugdymo įstaigų higienos normomis ir taisyklėmis ir jų 

laikytis. 
19. Direktorius pavaduotojas ugdymui turi teisę: 
19.1. kelti savo kvalifikaciją; 
19.2. reikalauti, kad pedagogai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų 

(pareiginių nuostatų), saugos darbe norminių aktų reikalavimų; 
19.3. sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę ugdytinių ir darbuotojų sveikatai bei gyvybei; 
19.4. reklamuoti Lopšelį-darželį savivaldybėje, šalyje, užsienyje; 



 3

19.5. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 
turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

19.6. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos kultūrines grupes, būrelius, 
susivienijimus, dalyvauti Lopšelio-darželio savivaldoje; 

19.7. vertinti Lopšelio-darželio pedagogų pedagoginę veiklą; 
19.8. nustatyta tvarka gauti atostogas; 
19.9. naudotis kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis. 

 
______________________ 

 
 

 
Susipažinau 
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