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]. šiaulių bendrojo ugdymo mokyklos (toliau > bendrojo ugdymo mokykla) ditektonua yra
darbuotojas. dirbantis pagal darbo sutartj. Biudžetines įstaigos vadovo pareigybepnslrinarna vadovų
ir jų pavaduotojų pareigybių grupe..
2. Pamigybcs lygis AZ.

r

_

u SKYRIUS

SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJ'IJI
3. Darbuotojas. einantis šias pareigas. turi atitikti siuos specialius reikalavimus.
31. t '“ aukštąjį universitetinį arba jam prilyginta išsilavinimą;
3 2. at iial bent vieną is ų reikalavimų

2.1. tureti pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo staža3.2 2. turėti magtsuo laipsnį, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio
darbo stažą;
3 2.3 turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesines veiklos, kuri atitinka v1 ar aukštesni
kvalmkaeijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros apnašar patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 nr. gcgužes 4 d. nutarimu Nr. 535 „Del Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo
patvirtinimo“, patirt
3.3. lutėli nustaxytaa vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis A(i'įgka
Lietuvos Kuspublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau _ švietimo ir mokslo ministras) patvirtintus
reikalavimus;
3.4. tureti ne mažesne kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupex (gmpems) palinįr
3.5. moketi naudotis infonnaoinemis lzchnologijomis;
3 o. gerai moketi lietuvių kalba,jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategorijų, patvinintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1638
„Del valstybines kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
3.7. ne žemesniu kaip BI kalbos mokeyimo lygiu moketi bent Vim); iš trijų Europos Sąjungos
darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
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III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius vykdo šias funkcijas:
4.l. vadovauja mokyklos strateginio ir metinių veiklos planų svietimo programų rengimui,
juos derina nusialy'ta tvarko. tvirtina ir vadovauja jų įgyvendinimui;
4,2. informuoja ir supažindina mokyklos bendruomenę su valstybine ir savivaldybės
svietimo politika inicijuąya jos aplarirnus ir jgyvendirurua;
A 3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teises aktų ir mokyklosnuostatų;

4.4. tvirtina mokyklos vidaus stmktūxą, mokyklos darbuotojų pareigybių
neviršydamas misl-amo didžiausio leistina pareigybių skaičiaus;

sarasa,
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s skiria vadybines funkcijas direkronaus pavaduotojams. mokyklosstruktūrinių padalinių
vadovams, atsižvelgdamas į mokyklos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti,
organizuoja reguliarų atsiskaiiymą už nuveiktų darbų;
4.5. iviriina mokyklos darbuoiojų pareigybių aprašymus, darbuotojų darbo grafikus;
4 7 Lioiuvos Respublikos darbo kodekso ir kirų ieises akrų nustatyta tvarka priima i darbų
ir aileldžia iš jo mokyklos darbuotojus, skalinajuas ir akinajiems dxausmincs nuobaudas;
4.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkas taisyklės:
nustato moky1ąlų,kilųugdymo procese dalyvaujančių asmenų, npvamaujmrdiojo personalo ir mokinių
teises, pareigas, arsakomybę ir suderinęs su mokyklos taryba jas tvirtina;
4.9. organizuoja mokytojų metodinę veikla„ darbuotojų profesinį tobulejima, sudaro sąlygas
kelli kvalrlikaolja. galimybe aiesiuoiis mokytojams ir organizuojajų atesiacijų švietimo ir mokslo
minisiro niismlyla tvarka;
4.10. leidžia įsakymus personalo valdymo, mokyklos veiklos ir kriais klausimais.
konuoliuojajų vykdymą;
4.11 priima mokinius j mokyklų šiaulių miesto savivaldybes (toliaue Savivaldybės) iarybos
nustaryia tvaika. sudaro (nutraulda) mokymo suiarlis veises akrų nosiatyia ivarka;
4 12. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veikla. užu'kxlna mokyklos tikslų, uždavinių ir
funkcijų vykdymą.
4,13. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti teises skių nustaryia
tvarka,
4.14. užiikrinn sveikų, saugių, irakenančia kelia bei kokioms smurto, prievartos apraiškoms
ir žalingiems įpmčiams mokyklos aplinką;
4.15. winina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisxinės saugos instrukcijas, kontroliuoja, kaip
laikomas ureikalavinių;
4.15. organizuoja mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą ieises akių nustatyta tvarka;
4,17. teises akių nusiaiyin ivarka valdo, naudoja ir disponuoja mokyklos turtu, lėšomis;
rūpmasi intelękmuals, materialiniais. finansiniais il' informaciniais išlekllais, užlikxlna optimalų jų
valdymo ir naudojimą;
4.13. tvirtina metine mokyklos pajamų ir išlaidų sama'-ą.
4.19. užtikrina knd pagal Lieiuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įslalymą
reikiami mokyklos maskairų rinkimai būrų teisingi ir pateikiami laiku;
4.20. organizuoja viesuosius pirkimus Vi ųjų pirkimų jsiatymo uusiatyia tvarka;
4.21 organizuoja ugdymo(si) proceso pneuūrą;
4.22. organizuoja specialiosios pedagogines, socialinės pedagoginės, specialiosios,
psichologines pagalbos mokiniams teilnrnn ir užtikrina jos funkcionavimą;
4.23 inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių elgesio vertinimo,
skatinimoirnuoba dų sisienrų kūrimą organizuoja įgyvendinimą;
4.24 inio oja mokvklos veiklos kokybes veninrma;
4.25. organizuoja mokiniu maitinimą mokykloje lęisės aktų nusmtyua tvarka;
4.26. inicijuoja mokyklos savivaldos insiiruoijų sieigimųsi ir skatina jų veikla;
4.27. užtikrina bendradarbiavimu pagrjstus santykius. eiikos normų laikymąsi mokykloje,
bendruomenės narių informavimą;
4.28. bendradarbiauja su mokuuų ievais (globėjais, rupimojais), pagalbą mokiniui,
mokytojui irmokyklai laikiaačiomis įstaigomis, teriioi-inmis policijos, sveikuios, socinlinių paslaugų
jsiaigomis, vaiko !eisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių
apsaugos sriryje;
4.29. viešai skelbia mforruaoija apie mokyklos vykdomas programas, jų pasirrnlornn
galimybes, mokinių priėmimo salygas, mokamas paslaugos, mokytojų kvaliūkaciją. svarbius
mokyklos veiklos jsivei-iinirno ir išorinio vertinimo rezulratus, mokyklos bendruomenes iradioijas,
pasiekimus ir kitų infomacija teisės akrų nustatyta tvarka;
4,30. kouuolluoja kad mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gerimai, narkotinės
ir psichotropines medžiagos, imasi priemonių, kad laiku būrų suieikia pagalba vaikui, kur-io atžvilgiu
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buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio isnaudojimas, ir apie tai informuoja
suinteresuotas institueijus;
4.3l. kartu su mokyklos taryba sprendžia ir leisti ant mnkyldos pastatų ar mokyklos
teritorijoje smiyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis istatymu nusiatyta tvarka;
4.32. rengia mokyklos direktoriaus veiklos metine ataskaita ir teikia Savivaldybės tarybos
reglamento nustatyta tvarka;
4.33 atstovauja mokyklai teismuose, valdzios ar valdyma jstuigose, sprendžia mokyklos
klausimus su kitais ūzinlals. juridiniais asmenimis:
434 organizuoja fizrniu ir juridinių asmenų prašymų, pranesimu ir skundų, susijusių su
mokyklos mnkoijomts, nagnrtejima, atsakymų i juos rengimą;
4.35. vykdo su mokyklos uždaviruais susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybes mero.
sivivoldybes adminislracijas direktoriaus ir švietimo skyriaus vedeio pavedimus ir užduotis,
4.35. vykdo ir kitas teises aktuose ir mokyklosnuostatuose nustatytas fimkciias.

lV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EI'NANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
Direktorius turi teisę:
5.1. kelti kvalifikaciją pagal jo pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atestuotis
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
valstybes nustatytas lengvatas;
5.3 stažuotis kitose institucijose ieises aktų nustama tvarka;
5.4. bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis ir savtvaldybes įstaigomis, visuomeninėmis
organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribu. vykdant valstybine ir savivaldybes svietimo
politiką:
5 . burtis i savišvietos. kultūnnes
grupes. dalykines ir metodines sekcijas, būrellus ar
susivten imus.
S 5 dalyvauli mokyklos savivaldoje.
5.
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SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

s Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės
iarybill.

Mokyklos direktorius teises aktų nustatyta tvarka atsako už:
7.l fimkoijų, isvardintų šiame pareigybes aprašyme bei mokyklos nuostatuose, aLljldmą;
7.2. visą mokyklos veiklą. veiklos rezultatus, įslalgos asignavimų valdymą, išteklių bei
l'lnansinę būklę,
7 3. darbo. civilines bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi;
7.4. demokralinj mokyklos valdymą. priimamus sprendimus;
7 5. mokyklos valdymo ir apskaitos politika bei iinmisų kontrole, prekių. paslaugų ir darbų
pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų istatymu;
76. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teises aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų,
Savivaldybes mero potvarkiu, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Savivaldybes
administracijos švietimo. kultūros ir sporto departamento direktoriaus ir švietimo skyriaus vedėjo
isakymų laikymąsi bei tinkamąių įgyvendinimo mokykloje;
7.7. atsiskaitymą !aūm su darbuotojais. mokesčių administravimo instinieijoiriis, visų rūšių
energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekejais, isskyrus atvejus, kai laiku netenkina-ims
paraiškos. lešūms iš Savivaldybcs hindi/Elo gauu;
7.3 teikiamų duomenų apie mokykla ir jo veiklą teisingumą;
7.
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vaiko minimalios priežiūros priemonių ,gyvuudinims;
7.10. alaskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaiwmybes ismymą
„ kitų teises aktų reikalavimus sudarymą, pateikimą ii paskelbimą;
7.1Ldeljo kai-es padarytą žalą;
7.12. apskaiws urgsuizsvimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos regisu'ų išsaugojimą ir jų
duomenų teikimą.
7 9.

