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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau – darželis) direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra pavaldus ir atskaitingas darželio direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

4.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 

4.4. gerai mokėti lietuvių kalbą; 

4.5. mokėti bent vieną iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų); 

4.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus 

įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

5.1. vadovauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesui darželyje, rūpinasi kokybišku 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymu;   

5.2. rengia, įgyvendina ir analizuoja darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, inicijuoja ir koordinuoja projektus, renginius ir temines savaites; 

5.3. vadovauja pedagoginiam personalui ir organizuoja jo veiklą, stebi, analizuoja ir vertina 

pedagogų darbą ir jo rezultatus, teikia metodines rekomendacijas veiklos tobulinimui; 



5.4. koordinuoja ugdymo organizavimą, ugdymo dokumentacijos (planai, renginių programos, 

projektų nuostatai ir kt.) rengimą ir įgyvendinimą, vykdo pedagoginio personalo dokumentų rengimo 

bei pildymo priežiūrą; 

5.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darželio strateginį, metinės veiklos ir ugdymo planus, 

teikia siūlymus ruošiant įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja parengtų 

dokumentų svarstymą ir derinimą. Rengia įstaigos mėnesio veiklos planą; 

5.6. koordinuoja metodinių ir darbo grupių, komisijų veiklą; 

5.7. kuria ugdymui(si) palankią edukacinę aplinką; 

5.8. bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais), kitomis 

švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis ugdymo, pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo, pagalbos ugdytiniui teikimo ir kitais klausimais; 

5.9. koordinuoja darželio metodinę veiklą, kaupia metodinės veiklos medžiagą, organizuoja 

metodinius renginius; 

5.10. inicijuoja ir koordinuoja darželio veiklos įsivertinimą; 

5.11. rūpinasi pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties 

sklaida, organizuoja mokytojų atestaciją; 

5.12. sudaro pedagogų mėnesio darbo grafikus, rūpinasi pedagogų metodinei veiklai skirtų 

valandų tikslingu panaudojimu; 

5.13. administruoja pedagogų registrą; 

5.14. administruoja darželio elektroninį dienyną; 

5.15. rengia ugdymo priemonių pirkimo paraiškas, inicijuoja jų viešuosius pirkimus, rašo turto 

atidavimo aktus. Rengia dokumentus susidėvėjusių ugdymo priemonių, panaudotų medžiagų 

nurašymui, dalyvauja inventorizuojant patikėtas vertybes; 

5.16. rengia įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. Kaupia, sistemina ir 

saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į įstaigos 

archyvą; 

        5.17. paskutinę mėnesio dieną su duomenų įvesties operatoriumi patikrina pedagoginio personalo  

darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 

5.18. reaguoja į smurtą ir patyčias, nedelsiant apie tai informuoja darželio direktorių; 

5.19. vaduoja darželio direktorių jo nebuvimo įstaigoje metu; 

5.20. rūpinasi darželio įvaizdžio formavimu, palankaus mikroklimato kūrimu; 

5.21. atlieka kitus darželio direktoriaus įsakymu priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus 

pagal priskirtą kompetenciją. 

_______________________ 

 

Susipažinau ir supratau: 

 


