
                                                                                          PATVIRTINTA 

                                                                                          Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos 

direktoriaus   2020 m. rugsėjo 10 d. 

   įsakymu Nr. V-77                          

 

        Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui Marinos Ustinovos pareigybės funkcijos: 

 

1. Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia I-II klasių mokinių ugdymo problemas. 

2. Kontroliuoja I gimnazijos klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę instrukcijos vykdymą. 

3. Atsakinga už darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, vadovauja Vaiko 

gerovės komisijai. 

4. Atsakinga už I-II gimnazijos mokinių mokymą namuose (sudaro individualius mokymo 

namuose tvarkaraščius, veda mokinių mokymo namuose apskaitą, rengia įsakymų dėl 

apmokėjimo  mokytojams už mokymą namuose projektus). 

5. Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, atsako už pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimų patikrinimą ir išdavimą.  

6. Organizuoja užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymą II gimnazijos klasėse, koordinuoja  

duomenų perdavimą į sistemą KELTAS dėl PUPP. 

7. Organizuoja I-II gimnazijos klasių mokinių tėvų švietimą.  

8. Koordinuoja dorinio ugdymo (etikos, tikybos), socialinių (geografijos, istorijos, pilietiškumo 

pagrindų, ekonomikos ir verslumo, psichologijos, filosofijos), menų                (muzikos, 

dailės, grafinio dizaino, teatro), technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinę veiklą,  

teikia metodinę paramą kuruojamų dalykų mokytojams: aptaria ilgalaikius planus, 

pasirenkamų dalykų ir modulių programas, vykdomus projektus, vertina jų darbą ir  ruošia 

dokumentus atestacijai.  

9. Koordinuoja ir analizuoja šių dalykų mokytojų ugdymo rezultatus, darbą su gabiais ir 

mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais, kontroliuoja, ar tų dalykų mokinių žinios, 

gebėjimai ir įgūdžiai atitinka atnaujintų bendrųjų ugdymo programų reikalavimus.  

10. Kuruoja neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų veiklą, psichologo, socialinio pedagogo 

darbą.  

11.  Koordinuoja I-II  klasių vadovų veiklą ir vykdo I-II klasių mokytojų elektroninio dienyno 

pildymo kontrolę.  

12.  Tiria neformalaus vaikų švietimo veiklos poreikį, paklausą, sudaro neformalaus vaikų 

švietimo užsiėmimų, klasių budėjimo ir I-II gimnazijos klasių kontrolinių darbų tvarkaraščius.  

13. Koordinuoja gimnazijos mokinių Senato veiklą. 

14. Atsakinga už gimnazijos tradicinių švenčių organizavimą. 

15. Atsakinga už šalies projektinės veiklos gimnazijoje organizavimą pagal savo kuruojamų 

dalykų sritis. 

16. Atsakinga už antikorupcinio ugdymo bei sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrųjų 

programų įgyvendinimą. Vadovaują gimnazijos Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijai 

. 

17. Vadovauja darbo grupei einamųjų mokslo metų gimnazijos ugdymo planui sudaryti. 

18. Dalyvauja darbo grupėje einamųjų kalendorinių metų gimnazijos veiklos planui sudaryti. 

19. Pavaduoja gimnazijos direktorių jo ligos, atostogų ar kitais nenumatytais atvejais. 

 


