
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos 

Inicijuoja: 

1. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

2. 5-8 klasių mokinių dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse ir kt.  

3. Dalykų projektinę veiklą, projektų rengimui.  

4. Prevencinių programų įgyvendinimą pradiniame ir I dalies pagrindiniame ugdyme (p. 17). 

5. Socialinę-pilietinę veiklą mokantis pagal I dalies pagrindinio ugdymo programą (p. 18). 

6. Tradicinius progimnazijos renginius (p. 15).  

 

Rengia: 

7. Mokyklos ugdymo plano projektą, mėnesio veiklos planą. 

8. 5-8 klasių mokinių ir mokytojų neformaliojo ugdymo pasiekimų statistinę apskaitą. 

9. 5-8 klasių mokinių pasiekimų olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse apskaitą. 

10. Mokinių formaliojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius ir prižiūri jų įgyvendinimą 

11. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo ataskaitą. 

12. Ataskaitas, susijusias su kuruojama veikla, pildo ir tvarko duomenų bazes. 

 

Organizuoja: 

13. Trumpalaikio pavadavimo organizavimą ir apskaitą. 

14. Pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimus. 

15. 1-8 klasių mokinių savarankišką mokymąsi ir 1-8 klasių sergančių mokinių mokymą. 

16. Tradicinius progimnazijos renginius (p.6). 

 

Koordinuoja: 

17. Gamtos ir socialinių mokslų, Tiksliųjų mokslų, menų ir kūno kultūros metodinių grupių metodinę 

veiklą, prižiūri ir analizuoja šių grupių veiklos planų įgyvendinimą. 

18. Prevencinių programų įgyvendinimą pradiniame ir I dalies pagrindiniame ugdyme (p. 4). 

19. Socialinę-pilietinę veiklą mokantis pagal I dalies pagrindinio ugdymo programą (p. 5). 

 

Kuruoja: 

20. Gamtamokslio ugdymo, technologijų, menų, kūno kultūros, tiksliųjų mokslų dalykų, dalykų 

modulių mokymą ir ilgalaikes konsultacijas 5 - 8 klasėse. Prižiūri šių mokomųjų dalykų ugdymo 

programų įgyvendinimą, tiria ugdymo efektyvumą ir kaupia veiklos duomenis, teikia pagalbą 

mokytojams, stebi ir vertina pedagogų praktinę veiklą bei ugdymo rezultatus. 

 

Prižiūri: 

21. Kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojų ilgalaikius planus (programas). 

22. Pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies bendruosius ugdymo organizavimo klausimus.  

23. Mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimčių kontrolę. 

24. Neformaliojo ugdymo dokumentacijos tvarkymą. 

25. 1-8 klasių mokinių neformalųjį ugdymą, analizuoja kokybę. 

26. Mokinių tarybos veiklą. 

27. Elektroninio dienyno pildymą ir veiklos tinkamumą. 

28. Progimnazijos tinklalapį. 

 

 

Dalyvauja mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, tvarkų, aprašų projektų rengimo darbo 

grupėse. 

______________ 


