
Skelbimo data: 2021-06-01 

Skelbimas galioja iki: 2021-06-15 

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla  

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas 

Darbo vieta (miestas): Vilnius, Pergalės g. 22 

Informacija apie įstaigą: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla 

 

Pareigybės aprašymas: 

 

Darbo pobūdis:  

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos 

nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų 

pasiskirstymas. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas: 

 

Organizuoja įstaigos:  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo programų, miesto, šalies projektų 

rengimą ir įgyvendinimą; 

pedagoginių darbuotojų pavadavimą, paskirsto šių darbuotojų darbus pagal patvirtintus pareigybių 

aprašymus, užtikrina, kad įstaigos ugdymo procesas funkcionuotų be trikdžių; 

ugdytinių žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už 

ugdytinių prevencinę veiklą; 

ugdytinių dalyvavimą miesto, šalies šventėse, renginiuose, konkursuose, varžybose, projektuose, 

vykdo stebėseną ir priežiūrą; 

vaiko mokymą namie, jeigu dėl vaiko mokymo namie vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikė 

įstaigos vadovui prašymą; 

ugdytinių saugumo užtikrinimą grupėse, švenčių, renginių, turizmo renginių ir išvykų metu; 

organizuoja ugdytinių nuotolinį ugdymą. 

 

Rengia įstaigos: 

pedagoginio personalo vardinius sąrašus, sudaro pedagogų tarifikacijos sąrašus; 

pedagoginio personalo darbo laiko grafikus, laiku pateikia tvirtinti įstaigos direktoriui, kontroliuoja 

jų laikymąsi; 

ugdymo proceso (neformaliojo, meninio ugdymo, švietimo pagalbos specialistų 



užsiėmimų) tvarkaraščius, kontroliuoja jų laikymąsi; 

direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; 

kiekvieno mėnesio veiklos planą; 

pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikia Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui; 

pagal kompetenciją pildo savo srities ataskaitas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, 

Švietimo skyriui ir kitoms institucijoms; 

dalyvauja (atsižvelgiant į turimas kompetencijas) darbo grupių ir komisijų veikloje rengiant ir 

įgyvendinant įstaigos strateginį, metinį veiklos planus, rengiant įstaigos nuostatus, vidaus ir darbo 

tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos darbe įvairias instrukcijas ir kt.; 

dalyvauja (atsižvelgiant į turimas kompetencijas) įstaigos organizuojamuose susirinkimuose, 

posėdžiuose, svarstant įstaigos veiklos klausimus ir teikiant siūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo; 

keičiantis teisės aktams, taisyklėms, įstatymams, reglamentuojantiems darbo funkcijas, dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose. 

 

Koordinuoja įstaigoje: 

 metodinės tarybos veiklą: 

organizuoja vykdomų programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus; 

organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir gerosios patirties sklaidą; 

dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe; 

grupių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

organizuoja pagalbos teikimą ugdymo įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams); 

individualizuotų ir pritaikytų programų rengimą ir įgyvendinimą, specialiosios pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimą, užtikrina specialiųjų poreikių mokinių ugdymą; 

vidaus audito koordinacinės grupės darbą, organizuoja bendruomenės narių apklausas ir tyrimus 

ugdymo tobulinimo klausimais; 

ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašų, charakteristikų rengimą ir teikimą mokykloms, tarnyboms ir kitoms institucijoms; 

metodinės literatūros, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą, inicijuoja viešuosius pirkimus; 

pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. 

 

 



Stebi ir vertina: 

 ugdymo procesą ir ugdymo rezultatus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo 

programų vykdymą; 

pedagoginio personalo darbą, analizuoja jo veiklą; 

ugdymo proceso dokumentų tvarkymą, užtikrina, kad ataskaitos būtų rengiamos pagal raštvedybos 

taisykles ir laiku būtų pateikiamos; 

vidaus ir darbo tvarkos laikymąsi, raštiškai informuoja įstaigos direktorių apie darbo drausmės 

pažeidimus. 

 

Teikia:  

metodinę pagalbą pedagoginiams darbuotojams, vertina jų praktinę veiklą, ruošia dokumentus 

atestacijai, skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam 

bendradarbiavimui, atestavimuisi; 

siūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos veiklos, ugdymo kokybės gerinimo, pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo; 

informaciją apie įstaigą savo kompetencijos klausimais. 

 

Tvarko:  

pedagogų duomenų registrą, teikia informaciją ir ataskaitas atskaitingoms institucijoms; 

elektroninį dienyną, jo duomenų perkėlimą, archyvavimą; 

suderina su įstaigos direktoriumi veiklą, kurią organizuoja (renginiai, posėdžiai, projektai, seminarai, 

konferencijos, paskaitos ar kita veikla), jų darbotvarkes, scenarijus ir kitą informaciją; 

telkia įstaigos bendruomenę valstybinės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui; 

rūpinasi palankiu mikroklimato įstaigoje kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės 

santykius. 

 

Vykdo: 

 įstaigos direktoriaus pavedimus pagal kompetenciją, neviršijant nustatyto darbo laiko; 

teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl pedagoginio personalo darbuotojų skatinimo ar nuobaudų 

skyrimo; 

perima įstaigos turtą iš atleidžiamų darbuotojų; 

pavaduoja direktorių jam nesant darbe. 

 

 



Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  

aukštasis išsilavinimas; 

turėti ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją, 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinę kategoriją ir ne 

mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą 

įstaigos veiklos organizavimo, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės 

įstaigos veiklą, darbo santykius, išmanymas; 

mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo 

pareigas; 

gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 

gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje; 

mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą. 

 

Privalumai:  

geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (multimedija, Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, nuotolinio komunikavimo platformos); 

geri dokumentų valdymo bei archyvavimo įgūdžiai; 

žinoti pedagoginio, administracinio darbo ypatumus; 

projektų rengimo patirtis; 

kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra. 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 

 

Vertinimo metodai:  

Dokumentų pateikimo būdas:  

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) 

https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-322;711780.html 

Pasiteiravimui: 

8 52-67-16-26 

 

 

https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-322;711780.html

