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KaiSiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio,2 dalies, 16

punktu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq istatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq darbo apmokejimo istatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq pareigybiq apra5ymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir

darbo ministro 2Ol7 m. balandZio 12 d. isakymu Nr. 4.1-177 ,,Del Valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq pareigybiq apra5ymo metodikos patvirtinimo", Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir

savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apra5u, patvirtintu Lietuvos

Respublikos Svietimo irmokslo ministro 2011 m. liepos I d. isakymuNr. V-l194 ,,Del Kvalifikaciniq

reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus aukSt4sias mokyklas) vadovams

apra5o patvirtinimo",

t v i r t i n u Kai5iadoriq r. Ziehmailrq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras"

direktoriaus pareigybes apraSym4 @ridedama).
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PATVIRTINTA
KaiSiadoriq rajono savivaldybds mero
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KAISIADoRTU R. ZlpZnnlruU MoKyKLos-DARZELro,,vArKysrns DVARA5(

DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYNNAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Kai5iadoriq r. Zieilmafii4 mokykla-darZelis ,,Vaikystes dvaras" (toliau - mokykla)

direktorius yra vadovg pagrindines grupes (kodas 1) teises aktq leidejq, vyresniqjq valstybes

tarnautojq, imoniq, istaigq, oryanizacijq ir kitq vadovq pogrupio (kodas 11) imoniq, istaigq,
otganizacijq vadovq grupes (kodas 112) imoniq, istaigq, oryanizacijqpogrupio (kodas ll20) Svietimo

istaigos vadovas (kodas 112036).

2.Parcigybes lygis - A2,

II SKYRIUS
SPECIALUS NTTTALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

3.1. tureti auk5t4ji universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4;

3.2. atitikti bent vienE i5 Siq reikalavimq:

3.2.1. tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staiq;

3.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio

darbo stailq;

3.2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar auk5tesni

kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5o

patvirtinimo", patirti ir Svietimo vadybos kvalifi kacini laipsni ;

3.3. tureti vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikaciniq reikalavimq
valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus aukSt4sias mokyklas) vadovams apraSe;

3.4. tureti ne maZesng kaip vieneriq metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems)

patirti arba tureti ne maZesng kaip 2 metq Svietimo organizavimo ir (ar) prieZitiros patirti, igyt4
vie5oj o administravimo institucij oj e arba svietimo pagalbos istaigoj e;

3. 5. moketi naudotis informacinemis technologij omis;

3.6. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZi o 24 d.nutarimu Nr. 16gg

,,Del valstybines kalbos kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo,,, reikalavimus;



3.7. moketi ne iemesniu karp Bl kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq

metmenyse nustatyt4 ir apibfidint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem$ bent vienq i5 trijq Europos

S4jungos darbo kalbq (anglq, pranctizq ar vokiediq);

3.8. biiti nepriekai5tingos reputacijos, kaip ji yru apibrehta Lietuvos Respublikos Svietimo

istatyme.

III SKYRIUS
Sus pAREIGAs EINANdTo DARBUoToJo [,uNKCrJos

4. Direktorius vykdo Sias funkcijas:

4.1. organizuojamokyklos darb4, kad butq igyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos

funkcijos, ai5kina mokyklos bendruomenes nariams valstybing ir regioning Svietimo politikq;

4.2. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, ugdymo plano rengimui,

rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo mokykloje priemoniq igyvendinimui, juos

tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

4.3. tvirtina mokyklos vidaus strukttir4;

4.4. nustato mokyklos strukt{iriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojo ugdymui mokyklos strukt[riniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

4.5. tvirtina pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas Kai5iadoriq rajono savivaldybes tarybos

nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

4.6. teises aktq nustatyta tvarka skiria fu atleidhia mokytojus, kitus ugdymo procese

dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos,

skiria drausmines nuobaudas;

4.7. rUrpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja triikstamq mokytojq

paieSk4;

4.8. nustato mokyklos darbo apmokejimo sistem4;

4.9. suderings su mokyklos taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina mokyklos darbo tvarkos

taisykles;

4.10. atsako uZ informacijos skelbim4 teises aktq nustatyta tvarka, demokratini Svietimo

istaigos valdym4, uZtikdna bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso

reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, Svietimo istaigos bendruomenes nariq

informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4,

uZkertandiE keliq bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4;

4. 1 1. rtipinasi metodines veiklos organizavimu;

4.12. sudaro galimybg mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems
pedagoginiams darbuotojams atestuotis Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
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4.13. teises aktq nustahrta tvarka atsako uZ mokyklos finansing veikl4, valdo, naudoja

mokyklos turt4, leSas ir jomis disponuoja; rfipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais,

informaciniais istekliais, prie5gaisrine, darbq ir civiline sauga, uZtikrina racionalq ir taupq le5q bei

turto naudojim4, veiksming4 mokyklos vidaus kontroles sistemos sukflrim4, jos veikim4 ir

tobulinim4;

4.14. stebi, analizuoja, vertina mokyklos veikl4, ugdymo rezultatus, inicijuoja mokyklos

veiklos kokybes isivertinimq;

4.15. organizuoja nacionalini mokiniq pasiekimq patikrinim4 Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;

4. 16. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei vie5ai paskelbia

savo metq veiklos ataskait4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

4.17. bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais, rEpintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, institucij omis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityj e;

4.18. kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del koordinuotai teikiamq Svietimo

pagalbos, socialines ir sveikatos prieZi[ros paslaugq skyrimo.

4.19. sudaro Vaiko geroves komisij4, r[pinasi socialines ir specialiosios pedagogines,

psichologines pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios vaiko prieZi0ros organizavimu ir

priemoniq igyvendinimu, prevencij os programq igyvendinimu;

4.20. kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebiitq vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai gerimai, narkotines ir psichotropines bei psichoaktyviosios medZiagos, prekiaujama

jomis;

4.21. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

4.22. imasi priemoniq, kad laiku britq suteikta pagalba vaikui, mokytojui, kitam mokyklos

darbuotojui, kuris nukentejo nuo smurto, prievartos, patydiq, seksualinio ar kitokio pobtrdZio

i5naudojimo;

4.23. organiruojapaSaliniq asmenq patekimo i istaig4 apskait4 ir kontrolg;

4.24. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

4.25. kartu su mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant mokyklos pastatq ar mokyklos

teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis istatymq nustatyta tvarka;

4.26. teises aktq nustatyta tvarka sudaro darbo grupes ir komisijas;

4.27, priima i mokyklq mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir sudaro ugdymo

sutartis su mokiniq tevais teises aktq nustatyta tvarka bei r[pinasi sutardiq sQlygq vykdymu;
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4.28, uLti\<rina asmens duomenq apsaug4 istatymo nustatyta tvarka;

4 .29 . or ganizuoj a mokiniq maitinim4 mokykloj e ;

4.30. organizuojamokiniq, gyvenandiq toliau kaip 3 km nuo mokyklos, veZiojim4 imokyklq

ir i3 jos;

4.31. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

4.32, leidiia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;

4.33. organizuoja mokyklos dokumentq saugojimq ir valdym4 teises aktq nustatylatvarka;

4,34. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4 teikiami

ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos biitq teisingi;

4.35. nustatyta tvarka nagrineja gyventojq, imoniq, istaigq ir kitq fiziniq ir juridiniq asmenq

skundus, pareiSkimus, praSymus ir pasi[lymus, priima interesantus, konsultuoja mokyklos veiklos

klausimais;

4.36. vykdo ir kituose teises aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS TEISES

5. Direktorius turi teisg:

5.1. gauti atitinkam4 atlyginim4, kasmetines atostogas Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka;

5.2. gauti reikiam4 informacij4 ir param4 i5 valstybes ir savivaldybes institucijq, kitq istaigq;

5. 3. pagal galioj andius istatymus sistemingai tobulinti kompetencij as;

5.4. teikti sifllymus mokyklos darbuotojams, mokiniams, tdvams (globejams, rfipintojams);

5.5. reikalauti, kad darbuotojai laikytqsi saugos darbe norminiq teises aktq reikalavimq;

5.6. bendradarbiauti su ivairiomis valstybinemis istaigomis ir visuomeninemis

organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir uZ jos ribq, vykdant valstybing ir savivaldybes Svietimo

politika;

5.7. atstovauti mokyklai valstybes ir savivaldybes institucijose, teismuose, ivairiuose
posedZiuose, pasitarimuose.

6. Direktorius turi ir kitq teises aktais nustatytq teisiq.
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Y SKYRIUS
DIREKTORIAUS ATSKAITOMYBE IR ATSAKOMYBE

7. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Kai5iadoriq rajono savivaldybes tarybai ir Kai5iadoriq

rajono savivaldybes merui.

8. Direktorius Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ: r

8.1. Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, kitq teises

aktq, Kai5iadoriq rajono savivaldybes tarybos sprendimq, mero potvarkiq, vykdomosios institucijos

isakymq, mokyklos nuostatq bei pareigybes apra5ymo vykdym4;

8.2. i5laidq s4matq sudarym4 ir vykdym4, nevir5ijant patvirtintq asignavimq sumq, skirtq

asignavimq efektyvq naudoj imq;

8.3. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesdiq administravimo istaigomis, visq rii5iq energijos

ir kitq darbq, paslaugq bei prekiq tiekejais;

8.4. buhalterines apskaitos organizavimq, ataskaitq rinkiniq pagal Vie5ojo sektoriaus

atskaitomybes istatym4 ir kitq teises aktq reikalavimus rengim4 ir pateikim4;

8.5. teikiamq duomenq apie mokykl4 ir jos veikl4 teisingumq.

9. Keidiantis direktoriui, jis privalo perduoti reikalus, turt4 ir dokumentus pagal reikalq

perdavimo ir priemimo aktq Kai5iadoriq rajono savivaldybes tarybos (arba savivaldybes

vykdomosios institucijos) sprendimu nurodytam asmeniui. I5eidamas tiksliniq atostogrl direktorius

privalo perduoti einamuosius reikalus, pateikdamas duomenis apie istaigos finansing btiklg,

isipareigojimus ir kitus reik5mingus dokumentus.

SusipaZinau

(Para5as)

(Vardas ir pavarde)

(Data)


