
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Gražinos Mėlinauskienės veiklos sritys 

 
• dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos strateginį planą, metinės veiklos ir ugdymo 

planus, pagal kuruojamas sritis prižiūri jų įgyvendinimą; 
• organizuoja pagrindinio ugdymo I dalies  bendrųjų programų vykdymą, 5-8 klasių pamokų 

tvarkaraščio sudarymą, jo koregavimą, pamokų pavadavimą; 

• organizuoja priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą; 
• organizuoja vaiko gerovės komisijos darbą, jai vadovauja;  

• konsultuoja mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus rengiant ugdymo programas, ilgalaikius 
planus, kitas programas; 

• stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, 

vertina jų praktinę veiklą; 
• vykdo kuruojamų mokomųjų dalykų ugdymo proceso kontrolę;  

• koordinuoja 5-8 klasių elektroninį dienyną, konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus, vykdo 
elektroninio dienyno pildymo priežiūrą; 

• koordinuoja mokytojų registro tvarkymą, tikrina teikiamų ataskaitų duomenis, juos vertina; 

• organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus ( nacionaliniai ir tarptautiniai mokinių pasiekimų 
tyrimai ir kt.); 

• koordinuoja ir kontroliuoja pagalbos mokiniui specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, 
psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo) darbą; 

• koordinuoja 5-8 klasių mokinių socialinę veiklą; 

pagal kompetenciją atlieka ugdomosios veiklos veiksmingumo, mokinių adaptacijos ir kitus 
tyrimus; 

• rengia mokinių pažangumo ir lankomumo ataskaitas, jas analizuoja, pristato progimnazijos 
mokytojų taryboje; 

• organizuoja sergančių mokinių mokymą namuose, vykdo priežiūrą; 

• koordinuoja pedagogų darbo krūvio paskirstymą, rengia mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų 
tarifinį sąrašą bei jo priedus; 

• pildo mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;  
• dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pagal kompetenciją joms vadovauja; 

• skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, 

atestavimuisi; 
• bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais; 

• telkia progimnazijos bendruomenę trumpalaikių ir ilgalaikių programų ir projektų įgyvendinimui, 

pagal kompetenciją juos koordinuoja; 
• organizuoja tėvų ir mokytojų švietimą, gerosios patirties sklaidą; 

• dalyvauja savivaldybės administracijos švietimo skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, 
metodinėje veikloje;  

• paskirtą dieną vadovauja budėjimui progimnazijoje, rūpinasi kad būtų užtikrintas vaikų saugumas, 

stebi mokinių elgesį, stengiasi, kad būtų užkirstas kelias konfliktams, apie įvykusius incidentus 
informuoja progimnazijos vadovą, mokinių tėvus, esant reikalui policiją; 

• rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius progimnazijos bendruomenės 
narių santykius;  

• rengia progimnazijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; 

• atlieka kitas progimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio 
pavedimus pagal priskirtą kompetenciją; 

 mokomųjų dalykų (etika, lietuvių kalba, rusų kalba, vokiečių kalba matematika, gamta ir 
žmogus, biologija, fizika, chemija, informacinės technologijos, žmogaus sauga, pasirenkamieji 

dalykai, dalykų moduliai) stebėsena.   


