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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – padėti vadovui profesionaliai valdyti mokyklą siekiant užtikrinti  

veiksmingą veiklos tobulinimą nukreiptą į mokinio ugdymąsi.  

4. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas pavaduoja mokyklos direktorių jo atostogų, 

komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų. Mokyklos 

direktoriaus pavaduotojui dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių negalint pavaduoti 

direktoriaus, mokyklos direktorių pavaduoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

paskirtas kitas asmuo. 

5. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, kitais mokyklos 

vidaus dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus mokyklos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

7.1. būtina turėti ne žemesnį  kaip aukštąjį universitetinį muzikinį išsilavinimą su bakalauro  

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu muzikiniu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį muzikinį 

išsilavinimą su profesiniu bakalauro laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, pedagogo kvalifikaciją 

ir 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

7.2. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus; 

7.3. mokėti užsienio kalbą B1 lygiu, dirbti kompiuteriu, išmanyti dokumentų valdymo 

taisykles; 

7.4. bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti 

mintis žodžiu ir raštu taisyklinga lietuvių kalba;  

7.5. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės 

aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

7.6. gebėti vykdyti mokyklos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

8.1.  įtraukia mokyklos bendruomenę, sutelkia komandą mokyklos strateginiam planui,  

metinės veiklos programos sukūrimui, šiuos dokumentus derina su mokytojų taryba, pateikia 

direktoriui tvirtinti; 

 

 



8.2. telkia mokyklos bendruomenę, sudaro komandą mokyklos nuostatų, darbo tvarkos 

taisyklių rengimui; 

8.3. sudaro metinį ugdymo planą;  

8.4. tvirtina mokyklos muzikos, dailės, teatro dalykų ugdymo programas, užtikrina 

ugdymo programų atitikimą bendrosioms formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo vaikų 

švietimo programoms, įgyvendinimo kokybę; 

8.5. tvirtina mokytojų teminius planus, teikia rekomendacijas dėl ugdymo planavimo; 

8.6. sudaro grupinių pamokų tvarkaraščius, laiku koreguoja pakeitimus; 

8.7. administruoja elektroninį dienyną, suveda individualius ir grupinių pamokų 

tvarkaraščius, vykdo elektroninio dienyno pildymo kontrolę, konsultuoja mokytojus dėl tinkamo 

dienyno pildymo, parengia mokinių pasiekimų, programų ir lankomumo suvestines; 

8.8. rengia ir atnaujina mokyklos mokytojų ir etatinių darbuotojų pareigybių aprašymus, 

teikia direktoriui tvirtinti; 

8.9. kiekvienais mokslo metais parengia mokytojų atestacijos, darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo planą, kuruoja mokytojų metodinę veiklą; 

8.10. inicijuoja mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo atnaujinimą, 

konsultuoja mokytojus mokinių pažangos vertinimo klausimais, teikia informaciją tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

8.11. teikia informaciją mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) visais 

su ugdymu susijusiais klausimais; 

8.12. teikia informaciją mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl 

mokesčio už mokslą tvarkos, prižiūri, kad atlyginimas už mokslą būtų mokamas laiku, susidarius 

skoloms nedelsiant informuoja dalykų mokytojus, reikalui esant - tėvus (globėjus, rūpintojus); 

8.13. vertina ugdymo rezultatus, ugdymo programų vykdymą ir jų atitikimą valstybiniams 

išsilavinimo standartams; 

8.14. inicijuoja, kuruoja, vykdo projektinę veiklą rajono, šalies, tarptautiniu mastu, skirtą 

besimokančios mokyklos vystymui, ugdymo kokybės gerinimui; 

8.15. inicijuoja ir atlieka vidaus tyrimus, susijusius su ugdymo kokybės gerinimu, 

prevencija; 

8.16. yra atsakingas už smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymą mokykloje, 

teikia pagalbą mokiniui pastebėjus jo atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus 

pobūdžio išnaudojimą, informuoja mokyklos vadovybę, tėvus (globėjus, rūpintojus); 

8.17. užtikrina, kad mokyklos aplinkoje nebūtų rūkoma, vartojami alkoholiniai gėrimai, 

narkotinės ir psichotropinės medžiagos; 

8.18. atsitikus nelaimingam įvykiui, pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo psichotropinių 

medžiagų, t. p. smurto, patyčių atvejį, nedelsiant informuoja mokyklos vadovą, tėvus (rūpintojus, 

globėjus), imasi atitinkamų priemonių; 

8.19. konsultuoja mokytojus edukacinių išvykų klausimais, suteikia informaciją dėl 

ekskursijų dokumentų rengimo, mokinių instruktavimo, kt.; 

8.20. direktoriaus įsakymu dalyvauja mokinių veiklos vertinime, rengia mokinių 

pasiekimų ir pažangos ataskaitas, apibendrina rezultatus, pristato juos mokyklos bendruomenei, 

ieško būdų ugdymo kokybei gerinti; 

8.21. atlieka viešuosius pirkimus, laikos viešųjų pirkimų įstatymų, procedūrų; 

8.22. yra atsakingas už įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto 

pareigybės apraše reglamentuotas funkcijas; 

8.23. supažindina darbuotojus su darbo tvarkos taisyklėmis, supažindinimą registruoja 

registracijos žurnale; 

8.24. sudaro darbuotojų darbo grafikus; 

8.25. laiku ir teisingai veda darbuotojų darbo laiko apskaitą; 

8.26. laiku pasiruošia metiniam darbuotojų veiklos vertinimui, laikosi vertinimo 

procedūrų; 

8.27. vykdydamas pedagoginę veiklą vadovaujasi mokyklos mokytojo pareigybės aprašu, 

nepriekaištingai atlieka šiame apraše įvardintas funkcijas;  

8.28. inicijuoja mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų sistemos kūrimą ir 

tobulinimą, direktoriaus įsakymu vadovauja šioms darbo grupėms; 

8.29. puoselėja demokratinius, draugiškus, savitarpio pagalba grįstus mokyklos 

bendruomenės santykius; 

 



8.30. reikalui esant pavaduoja mokyklos direktorių vedant mokytojų tarybos posėdžius, 

pasitarimus, bendrus mokyklos mokinių tėvų susirinkimus, atstovauja mokyklai valdžios, valdymo, 

teisėtvarkos ir kitose institucijose; 

8.31. teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos pedagogų 

veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

8.32. vykdo kitas mokyklos nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas 

funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

 

9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

 9.1. už funkcijų ir pareigų, išvardintų šiame aprašyme, atlikimą; 

9.2.už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, direktoriaus nurodymų 

įgyvendinimą. 
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Susipažinau ir sutinku  
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_________________________________________________ 

  (vardas, pavardė) 

 

 

________________________ 

                (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


