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      P a v e d u atlikti  vadybines funkcijas mokyklos vadovams 2017–2018 m. m.: 

Mokyklos direktorei Danguolei Deobald (1 et.): 

1. Organizuoti mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos 

nustatytos funkcijos. 

2. Užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Mokyklos nuostatų. 

3. Vadovauti rengiant mokyklos strateginį planą ir metines veiklos programas, 

ikimokyklinio ugdymo programą, nustatyta tvarka juos tvirtinti, telkti bendruomenę jų vykdymui. 

4. Analizuoti mokyklos veiklą ir valdymo išteklių būklę, užtikrinti jų optimalų valdymą ir 

naudojimą. 

5. Valdyti ir naudoti mokyklos turtą ir lėšas. 

6. Tvirtinti mokyklos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Priimti ir atleisti mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir 

aptarnaujantį personalą, tvirtinti jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, atlikti kitas su darbo 

santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Nustatyti mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui vadybines funkcijas, tvirtinti jų 

pareigybių aprašymus, įpareigoti reguliariai atsiskaityti už nuveiktą darbą. 

9. Sudaryti mokymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartis, mokyklos 

dokumentuose nustatyti mokinių teises, pareigas ir atsakomybę.   

10. Tvirtinti mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles. 

11. Sudaryti ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas 

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais. 

12. Sudaryti  darbo grupes, metodines grupes ir komisijas. 

13. Organizuoti mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą. 



 

14. Leisti įsakymus, kontroliuoti jų vykdymą. 

15. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

16. Atstovauti mokyklai kitose institucijose, bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

17. Sudaryti pamokinį ir popamokinį mokytojų krūvį. 

18. Vadovauti mokytojų tarybai. 

19. Inicijuoti Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą. 

20. Vykdyti pagalbos mokiniui specialistų veiklos priežiūrą. 

21. Vykdyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo priežiūrą. 

22. Vadovauti mokyklos atestacinei komisijai. 

23. Koordinuoti statistinių ataskaitų rengimą.    

 24. Koordinuoti mokinių pasiekimų tyrimų, standartizuotų ir diagnostinių testų 

organizavimą Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

24. Kuruoti  bibliotekos, IKT specialistų  darbą. 

25. Organizuoti ir koordinuoti mokyklos veiklos įsivertinimą. 

26. Kuruoti  pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklą, kontroliuoti mokytojų 

veiklos įsivertinimą, ruošti jų dokumentaciją atestacijos kėlimui.  

27. Skatinti kuruojamųjų dalykų mokytojus tobulinti kvalifikaciją, teikti pagalbą ruošiant 

dokumentus atestacijai.   

28. Stebėti ir analizuoti ugdymo procesą ( mokinių žinių lygį, mokymo planų, valstybinių 

programų vykdymą). 

29. Užtikrinti darbų saugos reikalavimų vykdymą, pedagoginių darbuotojų instruktavimą ir 

mokymą. 

30. Vykdyti mokyklos internetinėje svetainėje pateikiamos informacijos kontrolę.  

31. Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Kauno miesto savivaldybės tarybos, 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei švietimo skyriaus vedėjo pavedimus 

pagal priskirtas kompetencijas. 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Nijolei Žilienei (1 et.): 

1.  Dalyvauti darbo grupėse rengiant strateginį planą, metinės veiklos programą. 

2.  Vadovauti mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupei. 

3. Kuruoti  gamtos ir tiksliųjų mokslų, menų, dorinio ugdymo, kūno kultūros mokomųjų  

dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą, kontroliuoti mokytojų veiklos įsivertinimą, ruošti jų 

dokumentaciją atestacijos kėlimui.   

4. Skatinti kuruojamųjų dalykų mokytojus tobulinti kvalifikaciją, teikti pagalbą ruošiant 

dokumentus atestacijai. 



 

5. Rengti pedagogų tarifikaciją, pildyti pedagoginio personalo  darbo laiko apskaitos 

žiniaraščius, organizuoti darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe ir/ar pakeliui į darbą/ iš darbo 

tyrimus. 

6. Parengti 1-4 ir 5-8 klasių pamokų, neformaliojo ugdymo tvarkaraščius, reikalui esant 

juos koreguoti.  

7. Sudaryti mokytojų budėjimo mokykloje grafikus, organizuoti mokytojų pavadavimą. 

8. Tvarkyti Pedagogų duomenų ir Mokinių registrą, teikti informaciją atskaitingoms 

institucijoms. 

9. Organizuoti ir vykdyti tarptautinius  testus, diagnostinius ir standartizuotus testus, 

nacionalinius tyrimus. 

10. Vykdyti mokinių apskaitą mokykloje, komplektuoti klases, vykdyti pradinio 

išsilavinimo, pagrindinio ugdymo I dalies pažymėjimų išdavimo kontrolę, tvarkyti pažymėjimų 

apskaitą.  

11. Organizuoti ir vykdyti  mokinių mokymosi krūvio, skiriamų namų darbų, kontrolinių 

darbų stebėseną. 

12. Organizuoti mokinių savarankiško mokymosi, mokymo namuose bei mokinių, 

išvykusių mokytis ir gydytis į sanatorijas priežiūrą ir apskaitą. 

13. Rengti statistines ir trimestrų ataskaitas, ugdymo(si)  rezultatų analizes. 

14. Koordinuoti mokinių ugdymą karjerai. 

15. Koordinuoti metodinės tarybos veiklą. 

16. Vykdyti elektroninio dienyno pildymo kontrolė. 

17. Užtikrinti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo nuoseklumą ir 

savalaikiškumą. 

18. Stebėti 5–8 klasių mokinių ugdymo procesą ir vertinti rezultatus, vykdyti mokinių  

lankomumo apskaitos kontrolę, mokinių asmens bylų tvarkymo priežiūrą, bendrauti ir 

bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), spręsti mokinių sveikatingumo 

klausimus. 

19. Organizuoti mokinių nelaimingų atsitikimų mokykloje ir/ar pakeliui į mokyklą/ iš 

mokyklos tyrimus. 

20. Organizuoti ir vykdyti užsieniečių vaikų ir asmenų, grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų mokymą. 

21. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo klasės vadovų veiklą. 

22. Tvarkyti NEC perdavimo sistemą KELTAS. 

23. Organizuoti antikorupcinę veiklą mokykloje. 

24. Organizuoti pagrindinio ugdymo programos mokinių tėvų pedagoginį švietimą. 



 

25. Vaduoti mokyklos direktorių, jam nesant. 

26. Pagal vadybines funkcijas rengti  direktoriaus įsakymų projektus, mokyklos veiklos 

mėnesio plano projektą.  

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kristinai Mickevičienei (1 et.): 

1. Dalyvauti darbo grupėse rengiant strateginį, mokyklos ugdymo planą, metinės veiklos 

programą. 

2.  Koordinuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklą. 

3. Kuruoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės veiklą. 

4. Kuruoti humanitarinių ir socialinių mokslų mokomųjų dalykų mokytojų veiklą, 

kontroliuoti mokytojų veiklos įsivertinimą.   

5. Skatinti kuruojamųjų dalykų mokytojus tobulinti kvalifikaciją, teikti pagalbą ruošiant 

dokumentus atestacijai. 

6. Vadovauti Vaiko gerovės komisijos darbui. 

7. Koordinuoti mokyklos prevencinę veiklą, Olweus patyčių prevencijos programos 

įgyvendinimą. 

8. Užtikrinti mokymosi pagalbos mokiniams organizavimą ir vykdymą. 

9. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti neformaliojo ugdymo veiklą, vykdyti mokyklos 

renginių ir ekskursijų viešuosius pirkimus. 

10. Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos ugdytinių maitinimo ir 

mokesčių už ugdytinių ugdymą įstaigoje dokumentų kontrolę ir apskaitą. 

11. Užtikrinti tinkamą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo 

organizavimą. 

12. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo vaikų apmokėjimo už maitinimą apskaitą. 

13. Pildyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo laiko žiniaraščius, 

organizuoti darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe ir/ar pakeliui į darbą/ iš darbo tyrimus. 

14. Vykdyti  savalaikio informacijos elektroniniame dienyne pateikimo priežiūrą. 

15. Rengti auklėtojų ir neformaliojo ugdymo mokytojų darbo grafikus. 

16. Pagal vadybines funkcijas rengti statistines analizes ir veiklos ataskaitas. 

17. Užtikrinti higienos reikalavimus atitinkančią aplinką ikimokyklinio ugdymo patalpose. 

18. Organizuoti ugdytinių tėvų susirinkimus. 

19. Stebėti pradinio ugdymo mokinių ugdymo procesą ir vertinti rezultatus, bendrauti ir 

bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

20. Organizuoti ir kontroliuoti pradinio ugdymo klasės vadovų veiklą. 

21. Organizuoti pradinio ugdymo programos mokinių tėvų pedagoginį švietimą. 



 

22. Pagal vadybines funkcijas rengti  direktoriaus įsakymų projektus, mokyklos veiklos 

mėnesio plano projektą.              

        Direktoriaus  pavaduotojui ūkio reikalams Juozui Jasioniui (1 et.): 

1. Organizuoti mokyklos lėšų ir turto administravimą. 

2. Organizuoti ir kontroliuoti techninių darbuotojų darbą, pildyti darbo laiko žiniaraščius,  

organizuoti darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe ir/ar pakeliui į darbą/ iš darbo tyrimus. 

3. Viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus ir  

pirkimo verčių skaičiavimus, rengti bendrą mokyklos planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetniais 

metais viešųjų pirkimų planą, skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

4. Vykdyti turto, ūkio išlaidoms skirtų asignavimų teisėtą, ekonomišką, veiksmingą ir 

rezultatyvų naudojimą pagal paskirtį ir patvirtintas išlaidų sąmatas. 

5. Pagal paskirtas funkcijas ir vadybinę kompetenciją rengti statistines analizes ir 

ataskaitas. 

6. Supažindinti mokyklos darbuotojus su darbo saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis, 

užtikrinti darbų saugą. 

7. Užtikrinti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, 

kontroliuoti jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus. 

8. Analizuoti energetinių resursų panaudojimą ir taupymą. 

9. Užtikrinti mokyklos sanitarijos ir higienos reikalavimų, priešgaisrinės ir darbų saugos 

taisyklių laikymąsi, vykdyti jų priežiūrą. 

10. Organizuoti mokyklos aprūpinimą inventoriumi, baldais, kanceliarinėmis ir kitomis 

priemonėmis, kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą. 

11. Prižiūrėti mokyklos inventorių ir baldus, vykdyti mokymo ir techninių priemonių, 

mokyklos inventoriaus apskaitą ir inventorizaciją. 

12. Vykdyti prekių – materialinių vertybių inventorizaciją, nustatyta tvarka rengti ir teikti 

prekines – pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius. 

13. Užtikrinti įstaigos ir įstaigos teritorijoje esančio nekilnojamo turto apsaugą.   

14. Užtikrinti saugią aplinką mokykloje, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus. 

15. Kontroliuoti ir vykdyti priešgaisrinę bei fizinę pastato apsaugą. 

16. Užtikrinti tvarką, švarą mokyklos patalpose ir teritorijoje. 

17. Aprūpinti mokyklos kabinetus ir techninį personalą higienos ir valymo  priemonėmis. 

18. Sudaryti mokyklos nekilnojamojo turto eilinio ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas, 

organizuoti  remontą, kontroliuoti jo eigą.  



 

19. Rūpintis mokymo materialinės bazės turtinimu bei stiprinimu, kurti mokyklos 

edukacines aplinkas. 

20. Užtikrinti atsargų ir efektyvų turto naudojimą ir savalaikį jo nurašymą. 

21.  Sudaryti darbo grafikus ir vykdyti jų priežiūrą. 

22. Organizuoti mokykloje vykstančių renginių ūkinį apatrnavimą, kontroliuoti turto, 

patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją, koordinuoti 

patalpų nuomos sutarčių pasirašymą. 

23. Perduoti biudžetinei įstaigai Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita reikiamus 

dokumentus  per dokumentų valdymo sistemą “Kontora”, vykdyti perduotų sąskaitų – faktūrų 

apskaitą. 

 

Direktorė          Danguolė Deobald 

 

               

  


