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S1aulrq NEFSRMALI6J6 VAIKU Svrnrrvro MOKYKLOS DIREKTSRIAUS
PAREIGYBES APRASYUNS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Siauliq neformaliojo vaikq Svietimo mokyklos (toliau - mokykla) direktorius yra

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti. BiudZetines istaigos vadovo pareigybe priskiriama vadovq

ir jq pavaduotojq pareigybiq grupei.
2. Pareigybes lygis -A2.

II SKYRIUS
SPECIALUS NTTT,q.LAVIMAI STAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni kaip auk5tqii kolegini, auk5tesniji, igytq iki 2009 ffiot{, ar specialqji

vidurinf, igyta iki 1995 metq, i5silavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
3.2.l.tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo stai4;
3.2.2.tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip2 metq pedagoginio

darbo sta1q;
3.2.3. tureti ne maZesnE kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukitesni

kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del Lietuvos kvalifikacijq sandoros apra5o
patvirtinimo", patirti;

3.2.4. b[ti i5klausius Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro (toliau - Svietimo ir

mokslo ministras) nustat;rta tvarka pedagoginiq ir psichologinirtr Ziniq kurs4, tureti 2 metq

pedagoginio darbo stal1 arba 2 metq profesines veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikq Svietimo

mokyklos vykdomq plogramq sriti, patirti.
3.3. tureti nustatytas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas, kuriq lygis atitinka

Svietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus;
3.4. tureti ne maZesng kaip vieneriq metq vadovavimo asmenq grupei

3. 5. moketi naudotis informacinemis technolo gij omis ;
(grupems) patirti;

3.6. geraimoketi lietuviqkalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo

kategorijq, puWi.titrtq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio24 d. nutarimuNr. 1688

,,D"ivaisiyLiter kulbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo, reikalavimus;
3.7. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq

metmenyse nustatyt4 ir apibiidint4 5e5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5 trijq

Europos S4jungos darbq kalbq (anghl, pranctrzq ar vokiediq).

III SKYRIUS
SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Mokyklos direktorius vykdo Sias funkcijas:
4.1. vadovauja mokyklos itrateginio ir metiniq veiklos planq, Svietimo programq rengimui,

juos derina nusta[ta |varka,tvirtina ir vadovauja jq igyvendinimui;

J



4.2. informuoja ir supaZindina mokyklos bendruomeng su valstybine ir savivaldybes

Svietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir igyvendinim4;
43. uLttluina, kad butq laikomasi istatymq, kltq teises aktq ir mokyklos nuostatq;

4.4. tvirtina mokyklos vidaus struktfr4, mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
4.5. skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, mokyklos struktfiriniq padaliniq

vadovams, atsiZvelgdamas i mokyklos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savaranki5kai dirbti,

organizuoja reguliarq atsiskaitym4 uZ nuveiktq darb4;- 
4.6. tvirtina mokyklos darbuotojq pareigybirl apra5ymus, darbuotojq darbo grafikus;

4.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4

ir atleidLiai$ jo mokyklos darbuotojus, skatina juos ir skiriajiems drausmines nuobaudas;

4.8. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklese

nustato mokytojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq, aptarnaujandiojo personalo ir mokiniq

teises, pareigas, atsakomybg ir suderings su mokyklos taryba jas tvirtina;- 
4.9. organizuoja mokytojq metoding veikl4, darbuotojq profesini tobulejim4, sudaro s4lygas

kelti kvalifikacij4, galimybg atestuotis mokytojams ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo

ministro nustaMa tvarka;
4.i0. leidLia isakymus personalo valdymo, mokyklos veiklos kitais klausimais.

kontroliuoj a j q vykdym4;
4.1 i. priima mokinius i mokykl4 Siauliq miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybes) tarybos

nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
4.12. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veikl4, uZtikrina mokyklos tikslq, uZdaviniq ir

tunkcijq vykdym4;
4.13. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti teises aktq nustatyta

tvarka;
4.14. uLtilirrina sveik4, saugi4, ulkertandi1keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms

ir Zalingiems iprodiams mokyklos aplink4;
4.15. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, prie5gaisrines saugos instrukcijas, kontroliuoja, kaip

laikomasi jq reikalavimq;
4.16. oryanizuoja mokyklos dokumentq valdym4 ir saugojim4 teises aktq nustatytafriarka;
4.17. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja mokyklos turtu, le5omis;

r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uZtikrina optimalq jq

valdym4 ir naudojim4;
4.18. tvirtina meting mokyklos pajamq ir i5laidq s4mat4;
4.I9. uLtil<rina, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sekloriaus atskaitomybes istatym4

teikiami mokyklos ataskaitq rinkiniai bfltq teisingi ir pateikiami laiku;
4.20. organizuojaviesuosius pirkimus Viesqjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka;
4.2L oryanizuoja ugdymo(si) proceso prieZiflr4;
4.22. rnicijuoja mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinim4;
4.23. inicijuoja mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
4.24. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq steigim4si ir skatina jq veikl4;
4.25. uLtil<rina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos nonnq laikym4si mokykloje,

bendruomenes nariq informavim4;
4.26. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalbq mokiniui,

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

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;
4.27. viesai skelbia informacij4 apie mokyklos vykdomas programas, jq pasirinkimo

galimybes, mokiniq priemimo s4lygas, mbka-as paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbius

iroryltor veiklos isivlrtinimo ir iSorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenes tradicijas,

pasiekimus ir kit4 informacij4 teises aktq nustatyta tvarka;
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4.28. kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebiitq vartojami alkoholiniai gerimai, narkotines

ir psichotropines medZiagos, imasi priemoniq, kad laiku butq suteiktapagalbavaikui, kurio atZvilgiu

buvo taikyas smurtas, prievarta, selsualinio ar kitokio pobudZio i5naudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucij as;
4.29. karfi su mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant mokyklos

teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) rySio stotis istatymq nustatyta tvarka;- 
4.20. rensia mokvklos direktoriaus veiklos metinq ataskait4 ir teikia

pastatq ar mokyklos

Savivaldybes tarybos

4

re glamento nustatYta tvarka;
4.31. atstovauja mokyklai teismuose, valdZios ar valdymo istaigose, sprendZia mokyklos

klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis;
4.32. organzuoja fiziniq ir juridiniq asmenq pra5ymq, praneSimq ir skundq, susijusiq su

mokyklo s funkcij omis, nagrinej im4, atsakymq i j uos rengim4;
4.33. vykdo su mokyklos uZdaviniais susijusius nenuolatinio pobfldZio Savivaldyb0s mero,

Savivaldybes administracijos direktoriaus ir Svietimo skyriaus vedejo pavedimus ir uZduotis;
4.34. vykdo ir kitas teises aktuose ir mokyklos nuostatuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
Sras pAREIGAS ETNANdIo DARBUoToJo TEISES

5. Direktorius turi teisg:
5.1. kelti kvalifikacij 4pagaljo pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atestuotis

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5.2. nustaerta Narka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir

valstybes nustatytas lengvatas;
5.3. staZuotis kitose institucijose teises aktq nusta$rtatvarka;
5.4. bendradarbiauti su ivairiomis valstybinemis ir savivaldybes istaigomis, visuomeninemis

organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir uZ jos ribq, vykdant valstybinq ir savivaldybes Svietimo
politik4;

5.5. burtis i savi5vietos, kulturines grupes,
susivienijimus;

5.6. dalyvauti mokyklos savivaldoje.

dalykines ir metodines sekcijas, btrelius ar

V SKYRIUS
SIas PARE,IGAS EINANdIo DARBUOTOJO ATSAKOMYBE IR ATSKAITOMYBE

6. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybes merui ir atskaitingas Savivaldybes

tarybai.
7. Mokyklos direktorius teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ:
7.1. funkcijq, i$vardintq Siame pareigybes apra5yme bei mokyklos nuostatuose, atlikim4;
7.2. visq mokyklos veikl4, veiklos rezuitatus, istaigos asignavimq valdym4, iStekliq bei

finansinE buklg;
7 .3 . darbo, civilines bei priesgaiirines saugos taisykliq laikym4si;
7.4. demokratini mokyklos valdym4, priimamus sprendimus;
7.5. mokyklos valdymo ir apskaitos politik4 bei finansq kontrolg, prekiq, paslaugq ir darbq

pirkim4 vadovauj anti s Lietuvo s Respubliko s viesqj q pirkimq istatymu;
7.6. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Savivaldybes tarybos sprendimq,

Savivaldybes mero potvarkiq, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Savivaldybes

administiaciios Svietimo, k tltutor ir sporto departamento direktoriaus ir Svietimo skyriaus vedejo

isakymq laikym4si bei tinkam4 jq igyvendinim4 mokykloje;
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7.9' ataskainl ]t""t*;t+ tl1ut"; Respublikos vt

ir kitq,?11T.ffif#?Hffii'#HTl' 
i"t"itii'a ir paskerbim4; 

.rq issaugojim4 ir jq

7.11. apskaitrs-oiganizavim4, 
apskaitos dokumentq ir apskaitos registrq i.saugojim4 ir jr

duomenq teikim4'
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