
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Juditos Prialgauskaitės veiklos  sritys 

 
• dalyvauja rengiant ir įgyvendinat progimnazijos strateginį, metinės veiklos ir ugdymo planus, 

pagal kuruojamas sritis prižiūri jų įgyvendinimą;  
• organizuoja neformalųjį švietimą 1-8 klasėse, sudaro neformaliojo švietimo tvarkaraštį;  

• organizuoja priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą;  

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

• stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, 
vertina jų praktinę veiklą; 

• koordinuoja neformaliojo švietimo ir pailgintų dienos grupių elektroninį dienyną, konsultuoja 

mokytojus, mokinius ir tėvus, vykdo el. dienyno pildymo priežiūrą; 
• vykdo kuruojamų mokomųjų dalykų ugdymo proceso stebėseną; 

• organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja mokytojų ir mokinių budėjimą progimnazijoje, sudaro 
budėjimo grafiką; 

• komplektuoja ir vykdo pailgintų dienos grupių ugdymo proceso kontrolę; 

• koordinuoja mokinių savivaldos veiklą; 
• koordinuoja projektus pagal kuruojamas sritis;  

• kasmet atlieka neformaliojo švietimo pasiūlos ir paklausos tyrimus ugdymo planui parengti, 
ugdymo procesui tobulinti ir mokinių laisvalaikio, poreikių tenkinimui; 

• bendradarbiauja ir palaiko glaudžius ryšius su kitomis ugdymo įstaigomis, organizuojant mokinių 

nepamokinę veiklą; 
• teikia informaciją į progimnazijos internetinę svetainę, ją atnaujina interneto svetainėje bei  

vestibiulio  televizoriuje,  mokyklos profilio socialiniame tinkle „Facebook“ tvarkymą; 
• dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją; 

• skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, 

atestavimuisi;  
• teikia pagalbą pedagogams rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti, 

prižiūri, kaip vykdomi švietimo politikos ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai; 
• 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 narių santykius;  

• telkia progimnazijos bendruomenę trumpalaikių ir ilgalaikių programų ir projektų vykdymui, 
pagal kompetenciją juos koordinuoja; 

• organizuoja tėvų ir mokytojų švietimą, gerosios patirties sklaidą; 

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

• rengia direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;  
• atlieka kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus pagal priskirtą kompetenciją; 

 mokomųjų dalykų (anglų kalba, dailė, technologijos, muzika, neformalusis švietimas) stebėsena ir  
projektinės veiklos koordinavimas.   

 


