VILNIAUS DARZELIS

- MOKYKLA ,,VILIJA"

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUT,
ATSAKINGo uZ ucooMoJo IR METoDINIo DARBo
oRGANIZAVTM4
TKTMoKvKLINESE IR pmpSvToKYKLINESE qRUPESE,

PAREIGINIAI NUOSTATAI /N,
1.

1.

L

BENDROJI DALIS

Direktoriaus pavaduotoju ugdymui ikimokyklindms ir prieSmokyklinems grupems

skiriamas asmuo, turintis auk5tqi[ pedagogin[ i5silavinimq

ir ne maZesni kaip 3 metq

pedagoginio darbo stai4.

2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo gerai Lrnoti LR Konstitucrjq Vaiko teisiq

konvencij4 Vaiko teisirl apsaugos pagrindus, Svietimo istatym4 ir kitus teises aktus,
reglamentuojandius ikimokyklini ir prieSmokyklini ugdym4.
3.Savo veikloje direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovaujasi SVflU patvirtinta,,Bendrqia

prie5mokyklinio ugdymo programao', [staigos parengta ikimokyklinio ugdymo programa
tvarkos
,Jkimokyklinuko pasaulis", darZelio-mokyklos,,Vilija" nuostatais, vidaus darbo
taisyklemis ir

Sio

mis pareigybinemis nuo statomis'

4.Direktores pavaduotoj4 ugdymui I darb4 priima

ir

atleidi;ia [staigos direklorius, suderinqs su

steigeju.

2.

PAREIGOS

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ikimokyklinOms ir prieSmolryklin6ms grup6ms:
5.Telkia darielio bendruomenE Svietimo politikos igyvendinimui.
6.Dalyvauja rengiant metin[ veiklos plart%
7. Kartu su pedagogais rengia mokslo metq metodines grupes veiklos planq.
S.Rengia ir organizuoja metodinius pasitarimus

;

9. Konsultuoja pedagogus ir tevus, organizuoja pedagogin[tevq (globejq r[pintojq) Svietim4.
10.

Vykdo ugdomojo proceso ptieZiitqt kontroliuoja pedagoginio proceso vyksmq

ikimokyklinese ir prieSmokyklinese grupese;

11. Palaiko rySius su kitomis ugdymo institucijomis;

kfirime'
12. Kartu su pedagogais dalyvauja ugdomosios aplinkos
13. Organizuoja ugdymo programq ir projektq vykdym4

ir igyvendinimq'

pedagogus savarankilkam profesiniam
14. Organizuoja metodini darb4 darZelyje, skatina
tobulej imui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.
pedagogams, meninio
l5.Teikia profesing pagalbaaukletojams, priesmokyklinio ugdymo
proceso ir kitos veiklos
ugdymo pedagogams, specialiesiems pedagogams ugdymo

organizavimo ir tobulinimo klausimais'

l6.priiinri, analizuoja ir apibendrina

pedagogq veiklq, inicijuoja ugdymo programq

ir

ir metodq igyvendinim4'
projektq, ugdymo priemoniq rengim4 naujq ugdymo formq
patirties pedagogams'
17. Teikia profesinp pagalb4 naujai priimtiems ir neturintiems
ritmo rrykdym% atsiZvelgiant ivaikq amZiq ir sveikatos bUkle'
pedagoginq tarnybq konsultacijai'
19. Organizuoja vaikq stebejim4 reikalui esant, kreipiasi I

18. UZtikrina dienos

20.Esantreikalui,dalyvaujarengiantindividualiasugdymoprogramas.
mikrorajone' mieste'
21. Inicijuoja aukletojq ir aukletiniq sociokulturini bendradarbiavimq
Salyje.

Zaislus' kontroliuoja jq
22. Paskirsto ! atskiras grupes gautas ugdymo(si) priemones ir

panaudojimq;dalyvaujasusidevejusiqugdymo(si)priemoniqirZaislqnurasyme.
laiko apskait4 pildo darbo laiko
23. Veda darZelio pedagogq ir administracijos darbo
apskaitos Ziniaraldius.

s.TEISITS
24. Direktor6s pavaduotoja ugdymui

turi teisp'

ir metodus, atitinkandius reformuoto ugdymo
24.1.Laisvai rinktis pedagogines veiklos formas
nuostatais.

kategorij4 atitinkanti
24 2.Tobulinti savo kvalifikacij4 atestuotis ir gauti kvalifikacinq
atlyginimq.
saviSvietos, kultfrrines grupes'
24.3.Burtis I visuomenines ir profesines organizacijas,

24.4. Atostogauti istatymq numatyta warka'
pedagogq atestacijos'
24 5.Te\ktisiulymus del pedagogines veiklos gerinimo ir
24

.

6.Dalyvauti darZelio-mokyklos savivaldoj

e'

,

4.ATSAKONTYBN

Direktor6s pavaduotoja ugdymui atsakinga ui:
25.Metodinio darbo organizavim4 ikimokyklindse ir prieimokyklinese grupese,
26.

27

Ugdymo proceso vykdym4 ikimokyklinese ir priesmokyklinese grupese;

veiklos analizg, naujq ugdymo formq ir metodq lgyvendinim4;
28. Dienos ritmo uztikrinim4 atsiivelgiant ivaikq amziq ir sveikatos bfrkle;
Pedago,gq

29. Ugdomosios aplinkos pritaikymq vaikq veiklai,

30 Metodinio darbo dokumentacijos tvarkymq;
31. Zaislq ir ugdomqjq priemoniq kaupim4 ir apskaitq

32. UL pareiginiq uZdaviniq ir funkcijq ner,ykdymq atsako LR
istatymq numatyta tvarka

5.ytrRTIKAr,[S nySrar
33. Direktores pavaduotoja ugdymui yra tiesiogiai pavaldi
istaigos direktoriui.

34. Vykdo pareigines funkcijas ir uidavinius.

35.Vykdo visus istaigos direklords nurodymus, nepriedtaraujandius uidaviniams ir
funkcijoms.
36.Tiesiogiai atsako

uZ

jai pavestus darbus ir atsiskaito istaigos direktoriui.

37 Vykdo visus Steigejo bei Slry isakymus.
6.

IIORIZONTALIS RYSIAI

38.Bendradarbiauja su kitomis Svietimo ir specialiojo ugdymo institucijomis
3

9. Bendradarbiauj a su vi suomeninemi s organizacijomi

s.

7. TAR-I\ YBINIS ATLYGTNTMAS
40, Tarnybinis atlygis nustatomas pagal LR SMM patvirtintq atlyginimq mokejimo tvarka

