
UGDYMO APRŪPINIMO SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS 

 

1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais; 

mokyklos įstatais, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, progimnazijos direktoriaus įsakymais, 

darbo tvarkos taisyklėmis, nustatytomis užduotimis, šia pareigine instrukcija; 

2. užtikrina taupų ir racionalų progimnazijos materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių naudojimą; 

3. organizuoja ir prižiūri aptarnaujančio ir ūkinio personalo darbą;   

4. užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, higienos reikalavimų, priešgaisrinės saugos 

reikalavimų vykdymą; 

5. nustatyta tvarka veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą 

su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą; 

6. organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą; 

7. organizuoja progimnazijos teritorijos, pastato patalpų, inžinerinių tinklų įrengimų, 

prietaisų, kompiuterinės, spausdinimo įrangos ir kitų prietaisų ir įrengimų savalaikę priežiūrą ir 

remontą; 

8. vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, organizuoja jų profesinį tobulinimą; 

9. vykdo tiesiogiai pavaldžių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę; 

10. organizuoja progimnazijos pastato sezonines apžiūras; 

11. instruktuoja progimnazijos darbuotojus darbo saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės 

saugos klausimais, tvarko instruktažų apskaitą. 

12. rengia ir teikia reikalingą informaciją, ataskaitas iš savo darbo srities; 

13. aprūpina ugdymo procesą reikalingomis medžiagomis, mokymo, techninėmis, 

informacinių technologijų priemonėmis; 

14. aprūpina ūkinį ir aptarnaujantį personalą reikalingomis darbo ir asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis, medžiagomis, įrankiais ir kt.; 

15. organizuoja įrengimų patikras, varžų matavimus, užtikrina jų priežiūrą ir savalaikį 

remontą; 

16. atstovauja progimnazijai, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis 

dėl civilinės parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimo bei šiuose planuose numatytų 

užduočių atlikimo; 

17. organizuoja ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimo į progimnaziją apskaitą, 

progimnazijos teritorijos ir prieigų stebėjimą; 

18. Planuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia preliminarų metinį prekių, 

paslaugų ir darbų planą, inicijuoja progimnazijos viešuosius pirkimus, rengia technines 

specifikacijas, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie viešuosius pirkimus bei užtikrina 

duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai.  

19. rengia ir organizuoja viešuosius pirkimus, derina perkamų paslaugų sutartis; 

20. rengia ir teikia progimnazijos direktoriui su ugdymo aprūpinimu susijusią viešinimui 

skirtą informaciją apie progimnaziją; 

21. teikia progimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl mokymo ir kitų progimnazijos veiklai 

reikalingų priemonių įsigijimo lėšų ir būdų; 

22. rengia atsiskaitymų projektus (pastabas, komentarus, paaiškinimus, kita) išorės 

institucijoms su ugdymo aprūpinimu susijusiais klausimais, rengia ataskaitas išorės institucijoms 

dėl pastatų eksploatavimo bei ūkio reikalų, rengia priešgaisrinės ir civilinės saugos ataskaitas išorės 

institucijoms; 

23. kontroliuoja progimnazijos posėdžių, renginių, konferencijų, seminarų, pasitarimų 

techninį aptarnavimą; 

24. renka ir teikia progimnazijos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti reikalingą 

informaciją ir duomenis progimnazijos direktoriui; 

25. teikia pasiūlymus progimnazijos strateginiam planui, metinei progimnazijos veiklos 

ataskaitai, biudžeto sąmatai. 



26. rengia nepedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus; 

27. dalyvauja planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius; 

28. organizuoja progimnazijos aprūpinimą reikalingais baldais, įrengimais, medžiagomis, 

priemonėmis; 

29. organizuoja progimnazijos pastatų techninę priežiūrą, kasmetines apžiūras, pildo ir saugo 

statinio techninės priežiūros dokumentus; 

30. teikia pasiūlymus progimnazijos sekretoriato vedėjui rengiant progimnazijos 

dokumentacijos planą; 

31. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas ir kitus progimnazijos direktoriaus teisėtus 

nurodymus. 
 


