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ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO DALIES 

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) mokymo dalies 

administratoriaus pareigybės aprašymas reglamentuoja mokymo dalies administratoriaus bendruosius ir 
specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, teises, pareigas ir atsakomybę.  

2. Mokymo dalies administratoriaus pareigybės paskirtis – ugdymo strategijos mokykloje 

kūrimas, rengimas ir vykdymas bei mokyklos ugdomosios veiklos organizavimas, kad vadovaujantis 
mokyklos vertybėmis būtų įgyvendinta mokyklos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai: ugdomos 

bendrosios mokinių vertybinės nuostatos, socialiniai, pažintiniai, informaciniai, praktinės veiklos 
įgūdžiai, atsižvelgiant į individualius mokinių polinkius ir gebėjimus, puoselėjamas mokinių 

kūrybiškumas, dalyvavimas edukaciniuose, kultūriniuose renginiuose bei projektuose, garsinami 

mokyklos ir mokinių pasiekimai, atskleidžiant mokyklos išskirtinumą ir etninės kultūros puoselėjimą.  
3. Mokymo dalies administratorius turi būti susipažinęs ir privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, LR švietimo ir kitais įstatymais, Vaikų teisių konvencija, LR Vyriausybės 

nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, mokyklos nuostatais, 

darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.  
4. Mokymo dalies administratorių priima pareigoms ir atleidžia iš pareigų, sudaro darbo 

sutartį, nustato darbo užmokestį, vadovaujantis mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta darbo 
užmokesčio sistema, mokyklos direktorius.  

5. 2. Mokymo dalies administratoriaus pareigybės: 

5.1. kodas: 134503 (švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas); 

5.2. pareigybės lygis: A; 

5.3. grupė: I (biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai). 

 

II. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
6. Mokymo dalies administratoriaus kvalifikaciniai reikalavimai: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne 

mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį; 

6.2.  mokėti  dirbti  kompiuteriu  (naudotis  „Microsoft  Office"  programų  paketu), išmanyti 

raštvedybą, vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje; 

6.3. gerai mokėti lietuvių kalbą ir vieną užsienio kalbą (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.);  
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti profesinę veiklą, spręsti iškilusias problemas 

ir konfliktus;  
6.5. užtikrinti bendradarbiavimu grįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, etišką 

nuomonės išsakymą; 
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;   
6.7. nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti mandagiu, tolerantišku, atsakingu, taktišku su 

kolegomis, mokiniais ir kitais interesantais, pripažinti kiekvieno unikalumą, valdyti stresą, neviršyti 
įgaliojimų. 

7. Mokymo dalies administratoriumi negali būti asmuo: 
  7.1. nuteistas už tyčinę nusikalstamą veiklą; 

7.2. teismo sprendimu pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu – iki jo pripažinimo veiksniu 
ar veiksnumo apribojimo panaikinimo; 

7.3. kuriam teismo sprendimu apribota tėvų valdžia – iki apribojimo panaikinimo; 
7.4. sergantis LR sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamame sąraše nustatytomis ligomis; 



 

 

7.5. buvęs SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis 
darbuotojas, kuriam taikomi teisės aktais numatyti apribojimais; 

7.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 

 

III. MOKYMO DALIES ADMINISTRATORIAUS TEISĖS 

 

 8. Mokymo dalies administratoriaus teisės numatytos LR švietimo įstatyme, darbo santykius 

reglamentuojančiuose teisės aktuose, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme. 

9. Mokymo dalies administratorius turi teisę: 

9.1. pasirinkti ugdymo organizavimo būdus, formas, metodus bei priemones, 
neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, 
mokyklos vizijai; 

9.2. siūlyti ugdymo programas, popamokines veiklas, akcijas ir kitus renginius; 

9.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje, pedagogų susirinkimuose, posėdžiuose, mokyklos 
projektinėje veikloje;  

9.4. tobulinti savo kvalifikaciją ir atestuotis teisės aktų nustatyta tvarka;  
9.5. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, metodinius 

būrelius; 
  9.6. teikti siūlymus ir projektus neformaliojo ugdymo ir kitais su mokyklos veikla susijusiais 

klausimais;   

  9.7. pristatyti ir garsinti mokyklą Respublikoje ir už jos ribų; 

  9.8. gauti informaciją iš valstybinių institucijų mokinių neformaliojo ugdymo organizavimo 

klausimais; 

  9.9. pastebėjus LR saugos ir sveikatos įstatymo pažeidimus sustabdyti arba pakeisti neformaliojo 

ugdymo proceso organizavimą ir apie tai informuoti mokyklos direktorių; 

  9.10. perspėti mokinius ir darbuotojus neekonomiškai naudojančius mokyklos materialinius 

išteklius, darant žalą ar kitaip pažeidžiant mokyklos darbo tvarkos taisykles. 

 

IV. MOKYMO DALIES ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS 

 

10. Mokymo dalies administratorius, įgyvendindamas mokyklos strateginius tikslus, rūpinasi 

mokyklos kultūra, mokymu, edukacinėmis erdvėmis, atlieka mokyklos direktoriaus įsakymu, šiuo 

pareigybės aprašymu priskirtas ir kitas, mokyklos direktoriaus pavestas, funkcijas: 

10.1. kuruoja, planuoja, koordinuoja ir analizuoja ugdymo, projektinės veiklos, mokyklos 

įvaizdžio formavimo galimybes ir poreikius;  

10.2. analizuoja ugdymą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, 

organizuoja ugdomosios veiklos tyrimus, rengia duomenų ataskaitas ir aptaria su mokyklos 

bendruomene; 

10.2. organizuoja ugdymo kokybę, mokyklos veiklą užtikrinančių programų, dalykų ilgalaikių 

ir ugdymo plano, kitų dokumentų sudarymą, vykdymą; 

10.3. sudaro mokyklos mėnesio veiklos planą, pamokų, salės užimtumo tvarkaraščius ir 

užtikrina jų vykdymą; 

10.4. koordinuoja popamokinės veiklos, įvairių renginių organizavimą; 

10.5. pagal poreikį rengia įsakymų ir kitų mokyklos dokumentų projektus; 

10.6. bendradarbiauja rengiant ir teikiant projektų paraiškas įvairiems fondams dėl ugdymo 

kokybės gerinimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, finansinės paramos gavimo;  

10.7. analizuoja, vertina pedagogų, mokinių veiklos rezultatus, konsultuoja, teikia metodinę, 

dalykinę pagalbą; 

10.8. derina mokytojų parengtus ilgalaikius, individualius planus, kontroliuoja jų vykdymą; 

vykdo mokyklinės dokumentacijos, klasės vadovo veiklos priežiūrą ir apskaitą, užtikrina, kad ugdymo 

dokumentai ir ataskaitos būtų sutvarkomi laiku ir pagal raštvedybos taisykles; 

10.9. vykdo mokinių tėvų (globėjų) pedagoginį švietimą, skatina tėvus įsitraukti į mokinių 

ugdymą, mokyklos veiklą 

10.10. vykdo mokyklos internetinės svetainės priežiūrą: nuolatinį atnaujinimą ir informacijos 

tikrumą; 

10.11. kuruoja mokinių konkursus, olimpiadas ir kitus su mokinių ugdymu susijusius renginius; 



 

 

10.12. inicijuoja ir koordinuoja edukacinių ugdymo aplinkų/interjero savalaikį atnaujinimą; 

10.13. nesant mokyklos direktoriaus (atostogų, nedarbingumo atveju), pagal poreikį vykdo 

mokyklos direktoriaus pavestas vadybines, profesines, organizacines, koordinacines funkcijas: 

10.14. pagal poreikį atstovauja mokyklą, mokyklos direktorių. 

11. Mokymo dalies administratoriaus išvykimas į komandiruotę ne visą darbo dieną derinamas 

direktoriaus leidimu – rezoliucija. Išvykimas į visos darbo dienos ar daugiau dienų trunkančią 

komandiruotę įforminamas direktoriaus ar jį vaduojančio asmens įsakymu. Trumpalaikiai išvykimai iš 

mokyklos derinami su mokyklos direktoriumi. 

12. Mokymo dalies administratoriui draudžiama: 

12.1. privilegijuoti, teikti pirmenybę, išskiriant tam tikrus asmenis, siekti asmeninės naudos, 

diskriminuoti, įžeidinėti, pažeisti bendruomenės narių garbę ir orumą; 

12.2. nutraukti darbinę veiklą ar pasišalinti iš darbo vietos darbo grafike nustatytu laiku; 

12.3. darbo laiką ir išteklius naudoti ne darbiniams reikalams. 

 

V. MOKYMO DALIES ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ 

 
              13. Mokymo dalies administratorius atsako už pareigybės aprašyme nustatytų pareigų 
tinkamą vykdymą, dokumentacijos tvarkymą, organizuojamų veiklų kokybę ir metodų pasirinkimą, 
laiko valdymą, bendruomenės telkimą mokymo veiklai įgyvendinti.  

 14. Už mokyklos darbo tvarkos taisyklių, savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, 
padarytą materialinę žalą, darbo drausmės pažeidimą mokymo dalies administratorius atsako LR 
įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Mokymo dalies administratorius pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar 
kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios dalykinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria 

jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant mokykloje, išskyrus tuos atvejus, kai 
tokią informaciją atskleisti jį įpareigoja įstatymai.  
 16. Mokymo dalies administratorius supažindinamas su pareigybės aprašymu, jo pakeitimais ir 
papildymais pasirašytinai.  
 17. Mokymo dalies administratoriaus pareigybės aprašymą, jo papildymus ir pakeitimus 
tvirtina mokyklos direktorius. 

_________________________ 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku, antrą egzempliorių gavau: 

 

 

............................................................................................................................. 


