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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS PEDAGOGO (SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visos dienos mokyklos grupės (toliau VDM grupės) pedagogo pareigybės aprašas
reglamentuoja VGTU inžinerijos licėjaus (toliau- licėjus) VDM grupės pedagogo arba specialisto
(toliau- pedagogas), dirbančio VDM grupėje, profesinę veiklą.
2. Pedagogas – asmuo, organizuojantis VDM grupės vaikams veiklą po pamokų, turintis ne
žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, gebantis bendrauti su mokiniais, mokytojais, specialiuoju
pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); pedagogo
kvalifikacija ir/ar pedagoginio darbo patirtis – privalumas.
3. Pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais
norminiais aktais, reglamentuojančiais mokinių priežiūrą, licėjaus nuostatais, darbo tvarkos
taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
II. PEDAGOGO VEIKLOS PASKIRTIS
4. Užtikrinti galimybę licėjaus pradinių klasių mokinimas saugiai ir turiningai leisti laiką po
pamokų licėjaus patalpose ir teritorijoje.
III. PEDAGOGO FUNKCIJOS
5. Vykdyti VDM grupės mokinių priežiūrą; organizuoti pažintinę, meninę, sportinę veiklą,
atitinkančią mokinių amžių, saviraiškos poreikius; esant palankioms meteorologinėms sąlygoms
kasdien ne mažiau kaip 0,5 val. veiklų vykdant gryname ore (licėjaus teritorijoje, sporto
aikštynuose).
6. Sudaryti VDM grupės dienotvarkę ir iki grupės veiklos pradžios pateikti ją derinti
licėjaus VDM grupės veiklą koordinuojančiam asmeniui;
7. Vykdyti VDM grupės mokinių lankomumo apskaitą.
8. Nepalikti VDM grupėje esančių vaikų be priežiūros visą jų buvimo grupėje laiką.
9. Esant reikalui bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais.
10. Teikti pagalbą VDM grupės mokinimas atliekant namų darbų užduotis.
11. Informuoti VDM grupės mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių sveikatą,
elgesį, veiklą VDM grupėje.
IV. PEDAGOGO TEISĖS IR PAREIGOS
12. Pedagogas turi teisę:
12.1. pasirinkti veiklos nuostatus metodus ir formas;
12.2. gauti informaciją apie valstybės ir Vilniaus miesto švietimo naujoves;
12.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš licėjaus socialinių, specialiųjų
pedagogų, logopedų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų ir administracijos;
12.4. turėti saugias ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas.

13. Pedagogas privalo:
13.1. rūpintis VDM grupės mokinių sveikata ir saugumu;
13.2. bendradarbiauti su VDM grupės mokinių šeimomis (tėvais, globėjais, rūpintojais);
13.3. pranešti licėjaus administracijai apie pastebėtas VDM grupės mokinio socialines ar
sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą mokinio teisių pažeidimą;
13.4. priimti mokinius į VDM grupę ir išleisti jį į namus tik pagal tėvų (globėjų, rūpintojų)
prašymuose dėl VDM grupės lankymo pateiktą informaciją;
13.5. laikytis Vilniaus miesto tarybos 2018-07-25 sprendimu Nr.1-1675 patvirtinto Vilniaus
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo, licėjaus
vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.
13.6. Pedagogui (specialistui) dirbti VDM grupėje leidžiama tik iš anksto pasitikrinus
sveikatą, pateikus įrodymus, jog asmuo neserga užkrečiamosiomis ligomis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Pedagogo veiklos priežiūrą vykdo licėjaus direktoriaus įgaliotas asmuo ir kitos
kontrolės funkcijas vykdančios institucijos.
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