
vTLNIAUS ZruyNos crMNAzrJA
(1e0008827)

PATVIRTINTA
Vilniaus Zemynos gimnazij os
direktoriaus 2017 m. gruodiio /4 d.

isakymu Nr. Yl - // il

TIKSLIUJU, GAMTOS MOKSLU, MENINIO rR TECHNOLOGTNTO
UGDYMO SKYRIAUS YEDEJO PAREIGYBES APRASYMAS NR. I,1

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Zemynos gimnazijos tiksliqjq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio
ugdymo skyriaus ved6jas yra priskiriamas vadovq grupei.

2. Pareigyb6s lygis: tiksliqjq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo
skyriaus vedejas priskiriamas A lygio pareigybei.

3. Pareigyb6s paskirtis: uZtikrinti ugdymo skyriaus paskirties ir funkcijq realizavimq,
organizuojant kasdieni padalinio darb4 ir planuoj ant jo veiklos gerinimq.

4. Pavaldumas: tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus
veddjas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II. SPECIALUS REIKALAYIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedejo
kvatifikacijai keliami reikalavimai:

5.1. ne Zemesnis nei auk5tasis iSsilavinimas ir pedagogine psichologind kvalifikacija;
5.2. darbo patirtis - ne maZesnis kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje;
5.3. puikiai moketi lietuviq kalb4.

6. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus ved6jas turi* Zinoti ir iSmanlti:

6.1. gimnazijos veiklos sritis;
6.2. Lietuvos Respublikos Konstitucijq, Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes

nutarimq ir kiq norminiq teises aktq reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, reglamentuojandius
Svietimo istaigq veiklq vaikq ugdymq jq teisiq apsaugq darbo santykius, Vaiko teisiq konvencij4;

6.3. Siuolaikin6s pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo
veikloje;

6.4. suprasti demokratines, teisines ir atvros pilietines, humanistines visuomen6s
ktirimo ir veiklos principus, gebdti juos panaudoti savo vadybineje veikloje;

6.5. gebeti kurti demokratiSkus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo
istaigos bendruomends nariq santykius;

6.6. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyi informacij4 ir rengti iSvadas,
planuoti ugdom4l4 veikl4 gimnazijoje, gebeti koordinuoti skirtingq padaliniq veikl4, vertinti,



analizuoti ugdymo procesq, teikti i5vadas ir siiilymus darbui tobulinti;
6.7. sklandZiai destyti mintis ir ra5tu, Zinoti dokumentq rengimo taisykles, dokumentq

tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.8. moketi rengti gimnazijos vidaus dokumentus;
6.9. moketi savarar*iSkai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomen6s

veiklq, derinti veiklas su kitais strukturiniais padaliniais, gimnazijis ate"lrorir-i, tito-i,
institucijomis;

6. 10. mokdti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskait4, priimti ir siqsti
informacij 4;

6.1 1. btiti pareigingam, mandagiam, tolerantiskam, gebeti bendrauti su zmon6mis;
6.12. privalumai: mokdti bent vien4 ES sariq kalb4, tureti vadybing kategorii?.
7. Tiksliqiq' gamtos mokslq, meninio ir technologinio ,gdyrno skjniaus vedejas

privalo vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saug4 ir sveikatq;

7.3. darbo tvarkos taisykl6mis;
7 .4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apraSymu;
7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,

taisykl6mis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO F,UNKCIJOS

8. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technoroginio ugdymo skyriaus vedejas
atlieka Sias firnkcijas:

8.1. kuruoja III - ry gimnazijos klasiq mokiniq ugdym4, tikslir+iq, gamtos mokslq,
menq, technologijq ir k-nno kult[ros dalykus;

8.2. dallvauja rengiaat gimnazijos strategini pran4 ir meting veiklos program4 pagal
savo veiklos (Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo) srit! (toliau sriti);

8.3. dalyvauja kuriant strateginius gimnazijos tikslus, atitinkandius gimnazijos
ugdgno turini, gimnazijos ugdymo plano (skyriaus dalies) projekto rengim4;

. . - 
8.4. organizuoja _ir kontroliuoja ugdymo progamq rrykdym+ rengia ir teikia

pavaduotojui ataskaitas apie ugdymo programq vykdyrn4;
8.5. organizuoja ir priZitri savo srities BE, iskaitq, pUpp, mokomqiq egzaminq

\rykdymc, organizuoja ir priZitiri diagnostinius testus ir bandomuosius 
"gzu-ilur 

bli vertina jq
rezultatus;

8.6. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokiniq Ziniq patikrinim4, organizuoja irpriZitri bendros mokiniq pazangos ir pasiekimq lr"rtioimo informacijos fik;;; 
"i;[t oniniame

dienyne pagal elektroninio dienyno pildyno tvarkos apra.i4, kitus su ugdymu ,uri;urio, iyrl-u, u.i
vertina jq rezultatus ugdymo kokybei gerinti;

_. 8.7. planuoja, organizuoja .ir kontroliuoja mokiniq mokym4si pagal gebejimus,
analizuoja mokiniq individuali4 paZang4, jos pamatavimo procesus, tarpinink;uj; sidarant s4lygas
pagalbai reikti;

8.8. bendradarbiauja su kitq skyriq vedejais ddr ugdymo plane numatl,tq programq
integravimo i gimnazijos ugdymo proces4;

う
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8.9. organizuoja ir vykdo pedagogines veiklos stebdsen4 pagal kuruojam4 sriti, teikia

pedagoging, p.of"rii', vadybing pagalb-a mokytojams.gerinant ugdymo proceso kokyb.g, rengiantis

it.rti"i:I6,' u".tina jq veikl4 pagJ atestacijos reikalavimus ir gimnazijos strateginius, metines

veiklos tikslus;
8.10. skatina ir organizuoja

gimnazijos renginiuose, proj ektuose, kurie
mokyojq ir mokiniq dalyvavim4 gimnazijos, ne

susijg su ugdymo procesu ir atitinka strateginius

gimnazijos tikslus;
8.11'rengiairteikiadirektoriauspavaduotojuiugdymui-pasiulymus.delugdymo

proceso uZtikrinimo bel gerinimo veiksmq (klasir+ dalijimo i grupes, mokomqiq grup-iq sudarymo'
'r"a"*fi 

+, jq komplektqlatq, mokymo priemoniq isigijimo planq, literatiiros poreikio tyrimo ir

kt.);
S.l2.rengiairteikiapavaduotojuisuugdymususijusiqgimnazijosvidaustvarkq,

instrukcijq ir reglamentq projektus;
a.i:. tontroliuola kabinetq biiktE bei jq irangos atitikim4 ugdymo proceso poreikiams

bei inicijuoja jq atnaujinimq (papildymd;" ' "s.1+. 
orgari^oja ir kontroliuoja III _ N' klasiq mokiniq te\,.q (glob6jq) pedagogini

Svietim4 ir individualq konsultavim4 ugdymo klausimais;.- 
.

8.15. rengia ir direktoriais pavaduotojui teikia teises aktuose numatyt4 su kuruojamq

sridiq ugdymu susiju-si4 informacij4 (ataskaitas, pastabas, komentarus), gimnazijos ataskaitq

projektus ugdymo klausimais;- it.to. i*ci.luoia, organizuoja ir kontroliuoja kuruojamos ugdymo.srities dalykq

mokytojq bendradarbiavim4 
'r,, 

[itui. rkyriulr it klasiq aukletojais, su kitq mokyklq, istaigq,

"rg#ri.r.i,+ 
darbuotojais, vietos bendruomene ivairiais ugdymo klausimais, dalyvauia Salies ir

tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su uqdyqo procesu;
g.17.- organizuoja ir kontroliuoja- skyriaus mokytojq metodhg veikl4, analizuoja ir

kaupia informacij4 apie j4, teikiaj4 pavaduotojui; 
-.-' 8.1i. Airi"i t ,,oojrirts srities metodikos grupiq veiklos planus, koordinuoja grupiq

veikl4;
8.19. vertina mobtojq ilgalaikius teminius planus, jq atitikimq dalykq bendrosioms

progtamoms, teikia juos direktoriui wirtinti bei konholiuoja jq vykdfnq;
8.20.organizuojairkontroliuojasuugdymuSusijusiosirskyriuipriskirtos

dokumentacij os tvarkYmq;
"g.21. 

djyvauja rengiant ir skleidZia su ugdymu susijusi4 vie5inimui skirt4 informacij4

apie gimnazij4;' " 
i;i.ZZ. organizuoja kuruojamq klasiq td'q (globejq) bei mokiniq. supaZindinim4 su

i5ores patikrinimq ut"*6iton i., organizuoja ir kontroliuoja tevq @lobejq) informavim4 pagal

elektroninio dienyno pildymo tvarkos apra54 apie mokint4pai:ang4;
g.2i. rerrgia ir teikia diiektoriui pasifll1,rnus ddl skyriaus darbuotoiq priemimo i

darbq/atleidimo iS darb;, gimnazijos darbuotojq ikutioirrro, drausminiq nuobaudq skyrimo skyriaus

darbuotojams.

V.ATSAKOMYBE

9. Tiksliqiq, gamtos mokslq, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus veddjas atsako

lL:
9.1. kokybi5ka ir savalaik! savo pareigg atlikim4;

9.2. patiketos informacij os i5saugojim4;

9.3. teising4 darbo laiko naudojimq;

9.4. darbo drausmes Paieidimus;



―
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9.5.2a11,pad岬●ginlnazJd dё l S"Okd“s ar neatsargumQ

9.6.darbuotttЧ Saugos ir sveikatos,gasrinё s saugOs,apsaugos nuo elektros
Кikalavitt vykdl■ na

10.Tiksli」 ■,gamtOs moksl■ ,meninio ir techno10ginio ugdymo,ky五 aus ved可霞城
savo parelgu netittalna vykdyma atSakO darbo tvarkos taisykli■ lr Lietuvos Respublikos ls● tンm■
nustama"arka.

 ヽ    H.Tikslilli■ ,gamtOs moksl■ ,meninio ir technologinio ugdymo skyHaus vcdaas uを
darbo drausmes pazeidimus gali buti traukiamas drausmitth atsakomybё n.Drausmlntt nuObaudl
skHa glnlnazJos direktorius.
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