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I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

l. LopSelio -d,arkelio direktorius (toliau - direktorius) yra biudZetines [staigos vadovas,
dirbantis pagal darbo sutart[ ir gaunantis atlyginimq i3 savivaldybes biudZeto.

II. TIKSLAS

,._l 2. Direktoriaus pareigybe reikalinga valstybinei, regioninei ir savivaldybes Svietimo politikai

\_i' [gyvendinti, veiklai planuoti, organizuoti, koordinuoti ir priZi0reti lop5elyje-dari.elyje.

III. SPECIALIEJI KVALIF'IKACINIAI REIKALAVIMAI
DIREKTORIUI

3. Sias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Siuos specialiuosius kvalifikacinius
reikalavimus:

3.1. tureti ne Zemesn[ kaip auk5t4j[ kolegin[ i5silavinimq;
3.2. atitikti bent vienqiS Sirl reikalavimq:
3 .2.1 . tureti pedagogo kvalifikacij 4 ir ne maZesn[ kaip 3 metq pedagoginio darbo statq;
3.2.2. tureti magistro laipsni pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio

darbo stalq;
3.2.3. tureti ne maZesnE kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukStesn[

kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5q patvirtint4 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 1Zin,20lO,Nr. 56-2761), patirt[;

. a 3.3. tureti Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo [staigq (iSskyrus

auk5tqpias mokyklas) vadovams ipra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
U/ ministro 2011 m. liepos I d. [sakymu Nr. V-l194 (Zin.,2}ll,Nr. 83-4051), 5 punkte nustatytas ir

ne Zemesnio kaip 7 punkte nurodyto lygio vadovavimo Svietimo [staigai kompetencijas;
3.4. tureti ne trumpesnq kaip vieneriqmetqvadovavimo asmeftl grupei (grupems) patirti;
3 . 5. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
3.6. gerai moketi lietuviq kalbq (mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo

kategorijt5 patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr.
I 688 (Zin., 2003, Nr. I 23 -56 I 8), reikalavimus);

3.7. moketi bent vienq iS tdq Europos S4jungos darbo kalbq (anglU pranc[zq ar vokiediq)
ne Zemesniu kaip Bl kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq metmenyse
nustaffiir apibUdintq Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem$.

Iv. SIAS PAREIGAS EINAIIdIo DARBUoToJO FUNKCIJOS

4. Direktorius vykdo Sias funkcijas:
v 4.1. organiztsoja ir kontroliuoja lop3elio-darZelio darb6 uZtikrina lop5eliui-darZeliui pavestq

uZdaviniq ir tunkcijq vykdym6
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4.2. lstatymq nustatyta tvarka priima I darb4 ir atleidilia i5 jo lop5elio-darZelio darbuotojus,
skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

v 4.3. leidZia [sakymus personalo valdymo, lop5elio-darZelio veiklos ir kitais klausimais,
kontroliuoj a j q vykdymq

v 4.4. ullikrina, kad butq laikomasi [statymr; kitq teises aktq ir lop5elio-darZelio n uostatU;
4.5. suderinEs savivaldybes vykdomosios institucijos nustatyta tvarka, tvirtina lop3elio-

darLelio darbuotojq pareigybiq s4ra54 nevir5ydamas darbo uZmokesdiui skirtq le5q ir didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus;

4.6. lvirtina darbuotojq pareigybiq apraSymus, lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles ir
kitus lop5elio-darZelio vidaus dokumentus;

4.7. tvirtina darbq saugos ir prieSgaisrines apsaugos instrukcijas, kontro liuoja, kaip
laikomasi jq reikalavimq;

4.8. vadovauja lopSelio-darZelio strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo
programq rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jtl vykdymui;

14.9. vykdo savivaldybes biudZeto asignavimq valdytojo funkcijas teisds aktq nustatyta
tvarka;

,, 4.10. kuria lop5elio-darZelio vidaus kontroles sistemq uZtikrina jos veikim4ir tobulinim6
{.-1 4.11. ai5kina lop5elio-darZelio bendruomenes nariams valstybinq, regioninE ir savivaldybes
\'' r Svietimo politik6\- +.t2. tettta lopSelio-darZelio bendruomeng valstybinei ir savivaldybes Svietirno politikai

igyvendinti, lop5elio-darZelio strateginiam planui ir veiklos programoms vykdyti;
4.13. inicijuoja vaiktl paZangos ir pasiekimq vertinimo sistemos ktrim4lopSelyje-darlelyje,

. teikia lopSelio-darZelio tarybai derinti;
4.14. atsako uZ pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesin[ tobulejimq sudaro s4lygas

pedagogams atestuotis Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
4.15. atsako uZ demokratin[ Svietimo [staigos valdymq uZtikrina bendradarbiavimu gr[stus

santykius, pedagogq etikos nonnq laikym4si, skaidriai priimtus sprendimus;
4.16. atsako uZ sveik4 saugiq uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms

ir Zalingiems [prodiams lop5elio-d arielio aplink6
4.17. stebi, analizuoja, vertina lop5elio-darZelio veikl4 ugdymo rezultatus;
4.18. organizuoja specialiosios pedagogines ir psichologines pagalbos ugdytiniams teikimq

ir uZtikrina jos funkcionavim4;
4.19. pletoja bendradarbiavim4 su vaikq tevais (globejais);

.i .1 ,,"ro,*ffi "#trffir;#",:H:: fi"ffi,ffiJj",rr,111*r;3:: l:ffi,#:.ffi;?j:,'J:fl:ffi:\--'' paslaugas, pedagogq kvalifikacij4 svarbiausius lop5elio-darZelio [sivertinimo rezultatus, lop5elio-
darZelio bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

, 'r 4.21. analizuoja lop5elio-darZelio veiklos ir valdymo i5tekliq blklg, atsako uZ lop5elio-
darZelio veiklos rezultatus;

4.22; sudaro metinE lop5elio-darZelio pajamrtr ir i5laidq sqgrat4 teikia lop5elio-darZelio
tarybai derinti;

4.23 . inicijuoj a lopSelio-darZelio veiklos isivertinim6
4.24. gali tureti kontaktiniqugdymo valandq;
4.25. kartu su lop5elio-darZelio taryba sprendZia, ar leisti ant lop5elio-darZelio pastatq ar

teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) rySio stotis [statymq nustatyta tuarka;
4.26. teikia valstybes ir savivaldybes institucijoms bei Savivaldybes administracijos

Svietimo skyriui (toliau - Svietimo skyrius) pagaljq kompetencijqlopSelio-darZelio dokumentacij4
informacij 4 bei ataskaitas ir uZtikrina teikiamos informacijos teisingum4;

4.27. dalyvauja darbo grupese sprendZiant aktualius miesto Svietimo klausimus;
4.28. orgarrizuoja fiziniq ir juridiniq asmenq pra5ymq prane5imq ir skundrS susijusiq su
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4.29. be atskiro igaliojimo atstovauja lopSeliui-darZeliui teismuose, valdZios ar valdymo

[staigose, sprendiia lop5elio-darZelio klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis, atidaro
s4skaitas bankuose;

4.30. vykdo su lop3elio-darZelio uZdaviniais susijusius nenuolatinio pobtidZio Savivaldybes
administracijos direktoriaus ir Svietimo skyriaus vedejo pavedirirus ir uZduotis.

V. ATSAKOMYBE IR ATSKAITOMYBE

5. Direktorius privalo laikytis Darbo kodekse ir kituoseteises aktuose nurodytq direktoriaus
pareigq ir atsako uZ tinkamqpareigybes apra5yme nustatytq funkcijq vykdymq.

6. Lop5elio-darilelio direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybes administracijos direktoriui
ir atskaitingas Savivaldybes tarybai.
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