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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 

 Pareigybė – ikimokyklinio skyriaus vedėjas. 
 

 

II. TIKSLAS 

 

 

1. Šiaulių logopedinės mokyklos (toliau tekste – mokyklos) pareigybė reikalinga 
nuostatuose numatytai veiklai organizuoti, užtikrinti kokybišką įstaigos funkcionavimą. 
 

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

 

2. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus vedėją Lietuvos Respublikos 
teisės aktų numatyta tvarka skiria ir iš pareigų atleidžia direktorius. 

3. Reikalavimai ikimokyklinio skyriaus vedėjui: 
 būti įgijusiam aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą, turėti 

pedagogo kvalifikaciją ir 3 metų pedagoginio darbo stažą; 
 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, valstybės valdymo institucijų teisės aktais ir kitais norminiais aktais; 
 gerai išmanyti valstybinę ir valstybinę regiono švietimo, socialinę, specialiojo ugdymo 

politiką, žinoti pagrindines Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Socialinės ir 
darbo apsaugos bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijų programas ir veiklos gaires 

švietimo, ypač specialiojo ugdymo srityje; 
 būti susipažinusiam su valstybinės veiklos organizavimo principais ir metodais, žinoti 

mokyklos struktūrą, jos darbo organizavimą reglamentuojančius dokumentus, mokėti sisteminti ir 
analizuoti duomenis, planuoti, organizuoti įstaigos bendruomenės veiklą; 

 gebėti bendrauti su žmonėmis, diegti humanistinius, demokratinius bendravimo bei 
ugdymo principus, santykius su darbuotojais grindžiant tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos 
principais; 

 mokėti užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu. 

 

 

IV. IKIMOKYKLINIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOS 

 

 

4. Ikimokyklinio skyriaus vedėjas privalo: 
4.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, valstybės valdymo institucijų teisės aktais ir kitais norminiais aktais, Šiaulių 
logopedinės mokyklos nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu; 



4.2. Dirbti pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Darbo laiko trukmė 40 
valandų per savaitę; 

4.3. laikytis darbo drausmės; 
4.4. organizuoti mokyklos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą neformalioje veikloje, 

rengti strateginį planą, metinę mokyklos veiklos programą ir teikti tvirtinti nustatyta tvarka;  
4.5. užtikrinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl tabako, 

alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ vykdymą; 
4.6. pastebėjus narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimą arba jų platinimą 

Mokykloje bei jos teritorijoje, nedelsiant informuoti Mokyklos direktorių, policijos nuovadą; 
4.7. telkti ikimokyklinio skyriaus bendruomenę neformaliojo, socialinio ugdymo, 

užimtumo ir kitų programų rengimui, jų vykdymui; 
4.8. vykdyti auklėjamųjų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, renginių, dienos ritmo, vaikų 

užimtumo laisvalaikio metu priežiūrą; 
4.9. sudaryti ikimokyklinio skyriaus darbuotojų darbo grafikus ir pateikti tvirtinti 

mokyklos direktoriui, vertinti darbuotojų darbo rezultatus; 
4.10. organizuoti ikimokyklinio skyriaus auklėtojų, pagalbos specialistų darbo planavimą; 
4.11. koordinuoti ikimokyklinio skyriaus auklėtojų metodinės grupės veiklą; 
4.12. vertinti ikimokyklinio skyriaus auklėtojų praktinio darbo rezultatus, skatinti 

tobulinti profesines kompetencijas, savarankiškai tobulėti, dalykiškai bendradarbiauti ir 
bendradarbiauti; 

4.13. inicijuoti ikimokyklinio skyriaus auklėtojų, projektinę veiklą; 
4.14. telkti ikimokyklinio skyriaus bendruomenę bendrauti su vaikų tėvais, globėjais 

(rūpintojais), socialiniais partneriais ir visuomene; 
4.15. kontroliuoti ikimokyklinio skyriaus dokumentacijos tvarkymą (auklėtojų dienynų, 

logopedų dienynų); 
4.16. analizuoti ir apibendrinti auklėjamojo darbo, neformaliojo ugdymo veiklos 

rezultatus, vesti tiriamąją-analitinę veiklą, daryti suvestines; 
4.17. sudaryti vaikų, pasiliekančių savaitgaliais, švenčių dienomis sąrašus; 
4.18. kontroliuoti vaikų saugos, civilinės saugos ir saugaus eismo reikalavimų vykdymą; 
4.19. rūpintis vaikų poilsio ir buitinių gyvenimo sąlygų gerinimu;  
4.20. organizuoti racionalią vaikų mitybą, vykdyti mitybos žiniaraščių pildymo kontrolę;  
4.21. kontroliuoti ikimokyklinio skyriaus patalpų vaikų sanitarinių-higieninių reikalavimų 

vykdymą; 
4.22. nustatyti vaikų dienos ritmą atsižvelgiant į vaikų amžių ir užtikrinti jo vykdymą; 
4.23. vykdyti vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimą; 
4.24. vykdyti direktoriaus funkcijas jam nesant darbe (atostogų, ligos, komandiruočių, 

kvalifikacijos tobulinimo metu). 

 

V. IKIMOKYKLINIO SKYRIAUS VEDĖJO TEISĖS 

 

 

5. Ikimokyklinio skyriaus vedėjo teisės: 
5.1. jam deleguotų funkcijų ribose spręsti ikimokyklinio skyriaus veiklos klausimus; 
5.2. reikalauti, kad pedagogai vykdytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Šiaulių 

logopedinės mokyklos nuostatuose, Darbo tvarkos taisyklėse, pareigybių aprašymuose 
(instrukcijose) jiems pavestas funkcijas bei pareigas; 

5.3. esant reikalui, kviesti pedagogų susirinkimus neplanuotu laiku, sudaryti laikinas 
darbo grupes sudėtingiems darbams atlikti; 

5.4. gauti informaciją bei teikti siūlymus direktoriui pedagoginės veiklos tobulinimui bei 
pertvarkymui; 

5.5. dalyvauti asociacijų, draugijų ir kt. visuomeninėje veikloje, tobulinti kvalifikaciją; 
5.6. turėti tinkamas darbo sąlygas, gauti jo pareigas atitinkantį darbo užmokestį; 



5.7. imtis neatidėliotinų priemonių darbams Mokykloje sustabdyti, jeigu pastebėta rimtų 
darbo saugos arba priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, dėl kurių iškyla grėsmė vaikų, 
darbuotojų sveikatai ir gyvybei bei informuoti Mokyklos direktorių; 

5.8. dalyvauti valstybinių švietimo įstaigų savivaldoje; 
5.9. turėti informacijos apie pedagogų veiklą, teikti išvadas ir siūlymus įvairių projektų 

bei programų rengėjams. 
 

 

VI. IKIMOKYKLINIO SKYRIAUS VEDĖJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 

6. Atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų norminių dokumentų, 
Apskrities viršininko įsakymų ir pavedimų, direktoriaus įsakymų vykdymą. 

7. Ikimokyklinio skyriaus vedėjas atskaitingas už pareigų nevykdymą, netinkamą 
vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
 
 
Susipažinau: 
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