
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkiui  

VEIKLOS SRITYS 

I      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė DOMANTIENĖ 

1. Visuotinio mokymo mokykloje organizavimas, PUPP ir NMPP organizavimas, vykdymas 

ir analizavimas. 

2. Mokomųjų dalykų  metodinė pagalba ir priežiūra. 

 

lietuvių kalba, dorinis ugdymas, 

užsienio kalbos (rusų, vokiečių ir 

anglų), menai, technologijos,), 

menai 

3. Metodinės veiklos koordinavimas  

4. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos poreikio analizė. 

5. Mokyklos savivaldos institucijų  veiklos 

organizavimas, koordinavimas ir priežiūra. 

(Mokyklos tarybos, tėvų 

komiteto) 

6. Mokyklos ugdymo plano rengimas ir vykdymo priežiūra. 

7. Mokyklos veiklos įsivertinimo vykdymas ir ataskaitos rengimas. 

8. Pedagogų atestacijos vykdymas. 

9. Bibliotekos veiklos kuravimas. 

10. Strateginio plano įgyvendinimo analizės rengimas ir viešinimas. 

11. Mokyklos Facebook paskyros koordinavimas. 

12. Ryšių su tėvais ir visuomene palaikymas. 

II   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina PAULIKAITIENĖ 

1. Visuotinio mokymo mokykloje organizavimas, PUPP ir NMPP organizavimas, vykdymas 

ir analizavimas. 

2. Mokomųjų dalykų  metodinė pagalba ir priežiūra. 

 

matematika ir informatika, gamtos 

ir socialiniai mokslai, žmogaus 

sauga, kūno kultūra 

3. Vaiko gerovės komisijos veiklos koordinavimas ir pagalbos mokiniui mokykloje 

organizavimas bei veiklos priežiūra. 

4. Mokyklos veiklos plano rengimas ir vykdymo priežiūra. 

5. Atvykstančių / išvykstančių mokinių registravimas ir sugrįžusių iš užsienio mokinių 

ugdymo organizavimas. 

6. Elektroninio dienyno koordinavimas ir priežiūra.  

7. Statistinių žinių ir ataskaitų rengimas. 

8. Pamokų tvarkaraščių sudarymas.  

9. Pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sudarymas ir darbo apskaita. 

10. Strateginio plano įgyvendinimo analizės rengimas ir viešinimas. 

11. Mokyklos internetinio puslapio priežiūra. 

12. Ryšių su tėvais ir visuomene palaikymas. 

III     Direktoriaus pavaduotojas ugdymui JOLITA BOTYRIENĖ 

1. Mokyklos savivaldos institucijų veiklos 

organizavimas, koordinavimas ir priežiūra. 

klasių seniūnų, mokinių tarybos, 

„Lyderių“ klubo) 

2. Neformaliojo švietimo mokykloje organizavimas, pagalbos teikimas ir priežiūra.  

3. Neformaliojo švietimo tvarkaraščių sudarymas ir apskaitos vykdymas. 

4. Renginių planavimas, organizavimas ir vykdymas. 

 

5. Klasių vadovų veiklos koordinavimas ir priežiūra. 

6. Budėjimo mokykloje organizavimas. 

7. Ryšių su tėvais ir visuomene palaikymas. 

IV Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Lijana ŠIRVIENĖ 



1. Mokyklos materialinės bazės priežiūra. 

2. Viešųjų pirkimų vykdymas ir organizavimas 

3. Inventorizacijos vykdymas ir inventoriaus apskaitos tvarkymas 

4. Mokyklos remonto ir priežiūros vykdymas. 

5. Mokyklos transporto priemonių priežiūra. 

6. Aptarnaujančio personalo darbo organizavimas ir priežiūra. 

7. Techninių priemonių apskaitos tvarkymas. 

8. Higienos normų kontrolės vykdymas. 

9. Mokytojų sveikatos pasų priežiūra 

10. Darbo saugos instruktavimo organizavimas mokytojams ir mokiniams. 

11. Ūkinės grupės darbo apskaitos tvarkymas. 

 


