
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖ MOKYKLA 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Astos Katinienės funkcijos: 

 

1. Telkia mokyklos bendruomenę mokyklos švietimo politikos įgyvendinimui, prižiūri kaip 

vykdomi švietimo politiką ir veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

2. Teikia siūlymus ir dalyvauja mokyklos veiklos programų, metinių planų, strateginio plano 

rengime. 

3. Dalyvauja pedagoginio krūvio (kontaktinių valandų) paskirstyme. 

4. Rengia mokytojų tarifikaciją.  

5. Veda mokytojų darbo laiko, pavaduotų pamokų apskaitą, sudaro mokytojų atostogų 

grafiką. 

6. Kontroliuoja teikiamą informaciją Mokinių registrui, Mokytojų registrui, ŠVIS. 

7. Sudaro 1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraščius, rengia tvarkaraščių keitimus. 

8. Prižiūri 1-4 klasių mokytojų elektroninio TAMO dienyno pildymą. 

9. Kuruoja 1-4 klasių vadovų darbą, teikia jiems metodinę paramą planavimo bei darbo su  

klasės mokiniais klausimais. Kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojais bei mokinių 

tėvais sprendžia mokinių mokymosi ir elgesio problemas. 

10. Analizuoja mokinių lankomumą, teikia statistines ataskaitas NEMIS sistemoje. 

11. Inicijuoja 1-4 klasių  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą, organizuoja 

bendrus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus. 

12. Rūpinasi įtraukiojo ugdymo situacija mokykloje, specialiosios pedagoginės psichologinės 

pagalbos teikimu mokiniams, teikia tvirtinimui mokytojų parengtas specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo programas, vertina ugdymo(si) rezultatus. Kuruoja pritaikytų specialiųjų 

poreikių mokiniams ugdymo programų įgyvendinimą, vykdo dalykų programų 

įgyvendinimo bei mokytojų darbo priežiūrą. 

13. Organizuoja ir  vykdo Vaiko gerovės komisijos veiklą, eina VGK pirmininko pareigas. 

14. Kuruoja mokyklos socialinio pedagogo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto, 

specialiojo pedagogo, logopedo ir mokytojo padėjėjų veiklą. 

15. Koordinuoja mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, 

bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą. 

16. Dalyvauja Krizių valdymo komandoje. 

17. Sudaro neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, suderina 1-4 klasių neformaliojo ugdymo 

programas pagal mokyklos veiklos programą. 

18. Vykdo neformaliojo švietimo priežiūrą mokykloje, analizuoja 1-4 klasių mokinių 

užimtumą ir pokyčius, pristato neformaliojo ugdymo veiklos rezultatus mokyklos 

bendruomenei ir numato priemones veiklai gerinti. 

19. Koordinuoja ir organizuoja mokyklos bendruomenės kultūrinę veiklą -  švenčių, minėjimų, 

akcijų, susitikimų, renginių ar kt.  

20. Inicijuoja ir kuruoja projektinę veiklą mokykloje. 

21. Atsakinga už informacijos atnaujinimą mokyklos stenduose. 

22. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja 1-4 klasių edukacines išvykas, finansuojamas iš 

mokinio krepšelio lėšų. 

23. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja 1-4 klasių edukacines išvykas, finansuojamas iš 

Kultūros paso lėšų. 

24. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja 1-4 klasių dalyvavimą Geros savijautos programoje. 



25. Palaiko ryšius su steigėju ir socialiniais partneriais.  

26. Inicijuoja 1-4 klasių  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą, teikia 

siūlymus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimams. 

27. Koordinuoja  sveikatos priežiūros specialisto veiklą mokykloje. 

28. Atsakinga už Covid-19 ligos situacijos valdymą ir mokinių bei darbuotojų testavimo 

organizavimą ir/ar testavimą. 

29. Organizuoja nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje, teikia ataskaitas. 

30. Organizuoja Visos dienos mokyklos (VDM) veiklą, vykdo lankomumo apskaitą, teikia 

ataskaitas. 

31. Organizuoja ir vykdo mokinių priėmimą į 1-4 klases. Eina priėmimo komisijos pirmininkės 

pareigas.  

32. Organizuoja ir/ar vykdo mentoriavimą pradedantiems dirbti mokytojams. 

33. Organizuoja ir/ar teikia informaciją vidaus audito ataskaitai pagal kuruojamą sritį. 

34. Eina Materialinio turto nurašymo  komisijos pirminkės pareigas.  

35. Eina  Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkės pareigas. 

36. Ruošia kuruojamų sričių informaciją, ataskaitas, rengia įsakymų projektus. 

37. Vykdo veiklą direktoriaus įsakymais paskirtose kitose darbo grupėse ar komisijose. 

38. Pavaduoja mokyklos direktorių trumpalaikio nedarbingumo, atostogų ir komandiruočių 

metu. 

39. Pagal su direktoriumi suderintą formą vieną kartą per mokslo metus teikia savo veiklos 

ataskaitą mokyklos direktoriui. 

 


