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KALVARIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJI/ UGDYMUI
PASISKIRSTYMAS VEIKLOS SRITIMIS
l.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mitda AlesiEtd ( I et. )
Eil. Nr.
1.1

r.2.
1

.3,

r.4.

Veikla
PriZiDri Svietim4 reguliuojandiq dokumentq vykdym4, valstybiniq ugdymo standartq
igyvendinim4.
Teikia pasi[lymus rengiant gimnazijos strateginio, metinio veiklos, ugdymo plano
projektus, vadgvauja sudary'toms darbo grupems. Ruosia veiklos ataskaitas.
Sudaro menesio veiklos planus, organizuoja ir vykdo statistiniq ataskaitq rengim4 pagal
kuruoiamus dalvkus.
PriZilri ugdymo plano ir bendrqjq programq vykdym4 1-4 klasese, Jusevidiq skyriaus
ikimokyklineje-priesmokyklineje grupeje tr 1-4 klasese, teikia mokytojams metoding
param}, anahzuoja ir aptaria ugdymo pokydius, mokiniq pasiekimq vertinim4,

1.5.

archyvuoja e-dienyno duomenis.
Organizuoja, kontroliuoia mokiniq priemim4 ir iSvykima, klasiu komplektavima.

L6.

Koordinuoja VGK veikl4, rDpinasi specialiosios pedagogines pagalbos teikimu

mokiniams, mgkiniq, turindiq specialiqjri poreikiq, ugdymo organizavimu.
Organizuoj a ir priLiuri, atsiZvelgdama i GKK rekomendacijas, pradiniq klasiq mokiniq
mokvma namuose.
1.8.
Koordinqoja pagalbos mokiniui spec alistrl veikl4
t.9.
Vadovquja mokytoj q atestacijos kom s1jal
I .10.
Kuruio.ia mokamos pailgintt-rs grupes veik 14.
Lll Mokyklines dokumentacijos mokiniq ugdymo klausimais prreliura apskaita:
gimnazijos ir Jusevidiq skyriaus 1-4 klasiq mokiniq asmens bylos, trimestrq ir metq
ataskaitos, elektroninio dienyno pildymas.
1.T2.
Organizuoia, vykdo, koordinuoja pamokq tvarkaraSdio 1 - 4, Jusevidiq skyriaus 1 - 4
klasese, ikimokyklinese-prieSmokyklinese grupdse rengima.
L l3. Stebi, aptaia, vefiina kuruojamq mokytojq prakting veikl4 tl paierKla glmnazuos
mokytoj q atestaci j os komisil ai.
r.14. Sudaro pradinir4 klasiq mokytoirl darbo krrlvio pasiskirstymo proiektus.
1.15.
Organizuoja ir priZiDri NMPP vykdym4 gimnaziioie.
1.16.
Kuruoja, priZiDri prie5mokyklines grupes, pradiniq klasiq, kr"rno kultlros, geografijos
mokytojq veikl4, jq kvalifikacijos kelim4. Analizuoja ir vertina kuruojamq mokyojq
iftalaikius planus, gali inicijuoti.jq koregavim4.
t.17
Organizuoja pradiniq klasiq ir Jusevidiq skyriaus mokinirl tevu Svietima ir konsultavima.
1.18.
Vadovauia nauiai atvykusiq mokiniq priemimo y gimnazijq-darbo grupei. Organizuoja
nauiai atvykusiq mokiniq ugdym4, sudaro klasiu sara5us mokslo metu pradZioie.
1.19.
Yqqgyqdg.4elryauia gimnazijos vadovo sudarytq darbo grupiq, komandq veikloie.
1.20.
Instruktuoja kuruojamus mokyto.ius darbq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos
klausimais.
1.7

.

ir

.

