
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖ MOKYKLA 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Adomavičienės  funkcijos: 

 

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

vykdomi švietimo politiką ir veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

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

dalyvauja šių planų rengimo darbo grupėse. 

3. Kuruoja ugdymo programų įgyvendinimą, vykdo programų įgyvendinimo bei mokytojų 

kontaktinio ir nuotolinio darbo priežiūrą.   

4. Koordinuoja mokytojų  mokymo dalykų veiklos planų rengimą, prižiūri jų vykdymą. 

5. Inicijuoja diagnostinius kontrolinius darbus, atlieka šių darbų tiriamąją kokybinę analizę ir 

jų pristatymą mokiniams bei jų tėvams, mokytojų tarybai.  

6. Koordinuoja ir prižiūri Metodinės grupės veiklas, plano rengimą ir vykdymą. Teikia 

pedagoginę pagalbą mažą patirtį turintiems mokytojams. Analizuoja ir vertina pedagogų 

praktinę veiklą ir jos rezultatus. 

7. Administruoja mokyklos „Vedlių“ komandos veiklą. 

8. Kuruoja bibliotekos veiklą, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą. 

9. Koordinuoja mokytojų atestaciją, teikia informaciją mokytojams atestacijos klausimais, 

organizuoja ir vykdo Atestacijos komisijos veiklą. Yra Atestacijos komisijos pirmininkė.  

10. Atsakinga už Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

įgyvendinimą. 

11. Atsakinga už užsieniečių ir Lietuvos piliečių, išvykusių ir grįžusių gyventi ir dirbti 

Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimą. 

12. Analizuoja 1- 4 klasių mokinių ugdymosi kokybę, ruošia pusmečių ir metines ugdomojo 

proceso statistines ataskaitas; 

13. Vykdo 1- 4 klasių mokinių mokymosi krūvių reguliavimo stebėseną, prižiūri mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

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

15. Koordinuoja informacijos atnaujinimą mokyklos internetinėje svetainėje. 

16. Organizuoja ir vykdo mokinių dalyvavimą NMPP, PIRLS, TIMSS tyrimuose. 

17. Skatina mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Organizuoja pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo renginius.  

18. Organizuoja ir dalyvauja mokyklos veiklos įsivertinimo vykdyme. 

19. Organizuoja ir vykdo mokinių dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

20. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje. 

21. Dalyvauja Krizių valdymo komandoje. 

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

23. Vykdo veiklą direktoriaus įsakymais paskirtose darbo grupėse ar komisijose. 

24. Pavaduoja mokyklos direktorių trumpalaikio nedarbingumo, atostogų ir komandiruočių 

metu. 

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

ataskaitą mokyklos direktoriui. 

 


