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BIRSToNo vAIKU LorSELIo-DARZELIO,,vYTURELIS" DIREKToRTAUS

PAREIGYBES APRASYNNAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1. Bir5tono vaikq lop5elio-darZelio ,,Vyurelis" (toliau - Mokykla) direktorius (toliau

darbuotojas) yra istaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutarti.

2.Pareigybes lygis - 42.

II. SKYRIUS

SPECIALUS NNTXAT,AVIMAI DARBUOTOJUI

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

3.1. tureti ne Zemesnikaip auk5tqjikolegini ar jam lygiaverti i5silavinim4;

3.2. atitikti bent vien4 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 staL1;

3.2.3. tureti ugdymo mokslq arba verslo vadybos magistro kvalifikacini laipsni arba

vie5ojo administravimo magistro kvalifikacini laipsni, igytq baigus Svietimo vadybos studijas, arba

jam lygiavertg auk5tojo mokslo kvalifikacij 4, tup pat tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines

veiklos patirti, kuri atitinka VI ar aukStesni kvalifikacijrl lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros

apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del

Lietuvos kvalifi kacij q sandaros apra5o patvirtinimo";

3.2.5. bfti iSklausgs pedagoginiq ir psichologiniq Ziniq kurs4 Svietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka, tureti ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio darbo sIa1q arba ne maZesng

kaip 2 metq profesines veiklos, kuri atitinka V ar auk5tesni kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos

kvalifikacijq sandaros apraS4, patirti mokyklos vykdomq neformaliojo vaikq Svietimo programq

srityje;



3.2.4. tureti magistro kvalifikacini laipsni arba jam lygiavertg aukStojo mokslo

kvalifikacij 4, ne maiesng kaip 3 metq profesines veiklos Svietimo srityje patirti, kuri atitinka VI ar

auk5tesni kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, ir kvalifikaciniq

reikalavimq apra5o 5.2.2 papttnktyje apibreZtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos

ivertinimas yra ne Zemesnio kaip auk5to lygio;

3.3. tureti Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus

auk5t4sias mokyklas) vadovams apra5o 5 punkte nustatytas vadovavimo Svietimo istaigai

kompetencijas;

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

patirti arba tureti ne maZesng kaip vienq metq Svietimo organizavimo ir (ar) prieZiuros patirti, igy4
vie5oj o admini stravimo institucrj oj e arba Svietimo pagalbo s i staigoj 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. gruodZio 24 d.

nutarimu Nr. 1688 ,,Del valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo",

reikalavimus;

3.7. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq

metrnenyse nustatyt4 ir apib[dint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 iS trijq

Europos S4jungos darbo kalbq (anglq, prancuzq ar vokiediq);

3.8. bDti nepriekai5tingos reputacijos, kaip ji yra apibreha Lietuvos Respublikos Svietimo

istatyme.

III SKYRIUS

Slq.s pAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo FuNKCrJos

4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:

4.1. telkia mokyklos bendruomeng valstybes ir savivaldybes Svietimo politikos nuostatq

lgyvendinimui, inicijuoja ir vadovauja Svietimo istaigos strateginio plano ir metiniq veiklos planq,

Svietimo (ugdymo) programq rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo

mokykloje priemoniq igyvendinimui, juos derina, tvirtina, vadovauja jq igyvendinimui nustatyta

tvarka;

4.2. organizuoja ugdymo proces4 mokykloje, vykdo Svietimo stebesen4 ir prieZiur4 (stebi,

analizuoja, vertina mokyklos veikl4, ugdymo rezultatus), uZtikrina tinkam4 Svietimo kokybg ir

ugdytiniq saugum4, sudaro s4lygas kiekvienam vaikui atskleisti savo gebejimus;



4.3. ultik<rina efektyvi4 istaigos veikl4, efektyviai valdo procesus ir pokydius, atsako uZ

istaigos veikl4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq vykdym4;

4.4. organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti; analizuoja Svietimo istaigos veiklos ir valdymo i5tekliq btiklg, rengia

Svietimo blkles bei lstaigos veiklos ataskaitas ir atsako uZ Svietimo istaigos veiklos rezultatus;

4.5. atsako uZ Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos skelbim4, asmens

duomenq apsaug4, demokratini Svietimo istaigos valdym4, uZtikrina bendradarbiavimu gristus

santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus,

Svietimo istaigos bendruomenes nariq informavim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms

smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4, kontroliuoja, kad Mokyklos

aplinkoje nebUtq vartojami alkoholiniai gerimai, narkotines ir psichotropines medZiagos;

4.6. nustatyta tvarka skiria ir atleidiia mokyojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujanti personal4, wirtina jq pareigybiq apra5ymus, darbuotojq darbo grafrkus,

nustato darbuotojq darbo uZmokesti, vertina jq veikl4, atlieka visas kitas teises aktais nustatytas

personalo valdymo funkcijas, atsiZvelgdamas i skirtus asignavimus ir savivaldybes tarybos

nustatyt4 didZiausi4 leistin4 pareigybiq (etatq) skaidiq, tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq

s4ra54 ir etatq skaidiq, Mokyklos vidaus (valdymo) strukt[r4;

4.7. rupinasi palankaus mikroklimato ugdymui, lavinimui bei darbui kurimu, sudaro

vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas visais su mokymusi ir

darbu susijusiais aspektais, sprendZia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kurimo

klausimus, r,ykdo darbdavio pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir

sveikatos lstatyme;

4.8. r[pinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, pedagoginio ir nepedagoginio

personalo profesiniu tobulejimu, organizuoja trukstamq darbuotojq, Svietimo pagalbos specialisq ir

mokytojq paie5k4;

4.9. uZtikrina Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymu nustatytq funkcijq

igyvendinim4, priZiuri ir atsako uZ veiksming4 vaiko minimalios prieZiuros priemonitl

igyvendinim4 mokykloje, sudaro Vaiko gerovds komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4, uZtikrina

ir rupinasi socialines ir specialiosios pedagoginds, psichologines pagalbos mokiniams teikimu;

4.10. uztikina, kad nebttq rykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su

vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybes brandai;

4.11. teises aktq nustatyta tvarka kiekvienais metais teikia Svietimo fstaigos bendruomenei,

Mokyklos tarybai ir steigejui svarstyti bei viesai paskelbia savo metq veiklos ataskait4, parengt4

vadovaujantis Svietimo istaigos vadovq metq veiklos ataskaitos reikalavimais, kuriuos nustato

Svietimo, mokslo ir sporto ministras;



4.12. valdo istaigai skirtus asignavimus, atsako uZ Svietimo istaigos finansing veikl4,

svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Svietimo istaigos le5q naudojimu, inicijuoja metines

pajamq ir i5laidq s4matos rengim4, analizuoja le5q panaudojimo tiksling paskirti, ie5ko papildomq

finansavimo Saltiniq;

4.13. valdo, naudoja istaigai patikejimo teise suteikt4 turt4 ir disponuoja juo, rupinasi

intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina optimalq jq valdym4 ir

naudojim4; organizuoja ir uZtikrina fstaigos turto apsaug4, efektyvq jo valdym4 ir naudojim4;

4.14. mpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokyojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatlta tvarka;

4.15. rengia istaigos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, tvirtina darbq saugos ir sveikatos

instrukcijas, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, vadovaudamasis istatymais ir kitais teises

aktais, suderings su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles; nustato darbuotojq

teises, pareigas ir atsakomybg;

4.16. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;

4.17. inicijuoja ir organizuoja Mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;

4.18. leidlia isakymus, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdym4, priZiDri sprendimq ir

nurodymq vykdym4, stebi, organizuoja, vertina istaigos veikl4, ugdymo rezultatus, sudaro

Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

4.19. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, tarybas,

teises aktq nustatyta tvarka inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

4.20. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojo(q) veiklos sritis, sudaro galimybg

savaranki5kai dirbti, organizuoj a reguliary atsiskaitym q uL atlikt1 darb4;

4.2I. atsako, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bltq teisingi, uZtikrina veiksming4 Mokyklos

vidaus kontroles sistemos suklrim4, funkcionavim4 ir tobulinim4;

4.22. piima vaikus BirStono savivaldybes tarybos nustaQrta tvarka, sudaro ugdymo(si)

sutartis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytatvarka, suformuoja ugdymo(si) grupes;

4.23. tZ vaiko elgesio normq paZeidim4 gali skirti ugdl'tiniui drausmines auklejamojo

poveikio priemones, numatSrtas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

4.24. bendradarbiauja su ugdyiniq tevais (kitais vaiko atstovais pagal istatym4), Svietimo

pagalb4 teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis,

institucij omi s, dirbandiomi s vaiko teisirl apsaugo s srityj e ;



4.25. atstovauja Mokyklai kitose institucijose, teismuose, bendraujant su kitais asmenimis,

tevais (kitais vaiko atstovais pagal istatym4), derybose su partneriais;

4.26.organntojaugdytiniqmaitinim4trpavdldjim4;

4.27. atliekakitas teises aktuose nustat5rtas funkcijas.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJO ATSAKOMYBE IR ATSKAITOMYBE

ir atskaitingas Savivaldybes

tarybai.

6. UZ pavestq uidaviniq ir funkcijq netinkam4 vykdymq darbuotojas atsako Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka.

7. Darbuotojas atlygina savo darbo pareigq paZeidimu del jo kaltes padaryt4 hrting ir

netnrting ZaIq Darbo kodekso nustaQrta tvarka.

SusipaZinau 
r

D i t e- 'blo 
zo" u,

(pa'eiso*/{L
tu/7',49'')W-
/6"t-"in'
(vardas, pavarde)

2c23-D/-3'O

\,1

L!44!,1 O/22.,

(data)


