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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu
Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
istatymo 4 straipsnio 2,3 dalimis, vykdydamas Siauliq miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq vadovq
darbo apmokejimo sistemos apra5o, patvirtinto Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2017 m. balandZio
20 d. sprendimu Nr. T-140 ,,Del Siauliq miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq vadovq darbo
apmokejimo sistemos apra5o patvirtinimo" 5, 6 punktus:
1. Tvi
nu Siauliq neformaliojo vaikqSvietimomokyklos direktoriauspareigybes apraSym4
(pridedama).

ir 4 dalimi, Lietuvos

rti

2.Nurodau,kadlpunktupatvirtintasdirektoriauspareigybesapra5ymasgaliojaSiqmokykhl
direktoriams:
2.1. Siauliq,,Dagilelio" dainavimo mokyklos ;
2.2. Siauliq dailes mokyklos;
2.3. Siauliq jaunqjq gamtininkq centro;
2.4. Siauliq jaunqjrl technikq centro;
2.5. Siauliu turistu centro:
2.6. Siauliq moksleiviq namrl;
2.7. Siauliu 1-osios muzikos mokyklos:'
2.8. Siauliq Dainq muzikos *okyllor.
3. N u s t a t a u, kad Sis potvarkis:
3.1. ne veliau kaip per vien4 menesi nuo jo iteikimo dienos gali bDti skundZiamas paduodant skund4
Dar.bo gindrtr komisijai adresu: Dvaro g. 50, 76346 Siauliai;
3.2. ne veliau kaip per vien4 menesi nuo jo iteikimo dienos gali bfti skundZiamas paduodant skund4
Siauliq apylinkes teismui adresu: Vilniaus g.247,76343 Siauliai.
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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.Parcigybes lygis -A2.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTX.q.LAVIMAI STAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI
3, Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni kaip auk5taji kolegini, auk5tesniji, igytq iki 2009 metq, ar specialqji
vidurini, igyta iki 1995 metq, i5silavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
3.2.1. tureti pedagogo kvalifikacrj4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staLq;
3.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio
darbo sta1q;
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 ,,Ddl Lietuvos kvalifikacijq sandoros apra5o
p

atvirtinim o", p atirti;
3.2.4. bDti iSklausius Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro (toliau

- Svietimo ir
mokslo ministras) nustatyta tvarka pedagoginiq ir psichologiniq Ziniq kurs4, tureti 2 met4
pedagoginio darbo staL1 arba 2 metq profesines veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikq Svietimo
.mokyklos vykdomq programq 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 (grupems) patirti;
3 5. moketi naudotis informacinemis technolo gij 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 B1 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
rnetmenyse nustatyt4 ir apibfldint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5 tijq
Europos S4jungos darbq kalbq (anglq, prancizq ar vokiediq).
.

III

SKYRIUS

Srns pAREIGAS EINANdTo DARBUoToJo FUNKCTJoS
4. Mokyklos direktorius vykdo Sias funkcijas:
4.1. vadovauja mokyklos strateginio ir metiniq veiklos planq, Svietimo programq rengimui,
juos derina nustatyta tvarka, tvirtina ir vadovauja jr1 igyvendinimui;

2

supaZindina mokyklos bendruomeng su valstybine ir savivaldybes
Svietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir igyvendinim4;
4.3. uiti1,rinu, i.u-A butq iuit o*asi fstatymq, kitq teises aktq ir mokyklos nuostatq;

4.2. rnformuoja

ir

4.4. tvirtina mokyklos vidaus strukttir4, mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino
okyklos struktDriniqpadaliniq
4.5. skiriarrudybirr., funkcijas dir
es jiems savarankiskai dirbti'
vadovams, atsiZvelgdamas i mokyklos veiklos sr
organizuoja reguliarq atsiskaitym4 uZ nuveikt4 darb4;
grafrkus;
4.6. tvirtina mokyklos darbuotojq pareigybiq apraSymus, darbuotojq darbo
priinLa i darb4
nustatytatvarka
darbl toaetso fu krtrt teises aktq
4.7. Liet11vos Respubtikos
^tlarbuotojus,
skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
ir atleidZia iS jo mokyklos
taisyklese
4.g. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, mokyklos darbo tvarkos
personalo ir mokiniq
nustato mokytojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq , aptamaulandiojo
jas
tvirtina;
atsakomybg ir suderings su mokyklos taryba
teises, pareigas,
4.9. organizuoja mlt ytolq metoding veiklq, darbuotojq profesini tobulejimq, sudaro s4lygas
gatimyUE atestuotis mokytojams ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo

kelti kvalifrkacij4,

ministro nustatyta tvarka;
4.10. leidLia isakymus personalo valdymo, mokyklos veiklos ir kitais klausimais,
kontroliuoj a j q vykdym4;
tarybos
4, t i. priimu *&itrinr i mokykl4 Siauliq miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybes)
nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) mokymo sutartis teises aktq nustatytatvatka;
4.I2. organizuoja ir kooriinuoja mokyklos veikl4, uZtikdna mokyklos tikslq, uZdaviniq ir

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

4.14. ui:til<rina sveik4, saugi4, uLkertandiqkeli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms
ir Zaiingiems fprodiams mokyklos aplink4;
4.l5.tvirtina rurrgo, ir sveikatos darbe, priesgaisrines saugos instrukcijas, kontroliuoja, kaip
laikomasi j q reikalavimq;
4-.16. organrzuojamokyklos dokumentq valdym4 ir saugojim4 teises aktq nustatyta tvarka;
4.17. teises aktq nustatyla tvarka valdo, naudoja ir disponuoja mokyklos tutlu, le5omis;
jq
rflpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uztikaina optimalq
valdym4 ir naudojim4;
4.18. tvirtina meting mokyklos pajamq ir i5laidq sqmatq;
4.19. uLtil<rina, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
teikiami mokyklos ataskaitq rinkiniai bUtq teisingi ir pateikiami laiku;
4.20. organizuojavieluosius pirkimus Vie5qjq pirkimq istatymo nustatl'ta tvarka;
4 .2 L or ganizuoi a u g dymo ( si) pr o ce s o pt iellnr q;
4.22, inicijuoja mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinim4;
4.23. iniciiuoja mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
4.24. i111cijuoJa mokyklos savivaldos institucijq steigim4si ir skatina jq veikl4;
4.25. u1til<rina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos nonnr+ laikym4si mokykloje,
bendruomenes nariq informavim4;

4.26. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rlpintojais), pagalbq mokiniui,
mokyojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, sveikalos, socialiniq paslaugq
institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis
apsaugos srityje;

4.27. vielai skelbia informacij4 apie mokyklos vykdomas pr
galimybes, mokiniq priemimo s4lygas, nas paslaugas, mokyoj
toryfuor veiklos isivertinimo ir i5orinio mo rezultatus, mokyklos
pasiekimus ir kit4 informacij4 teises aktq nustatSiatvatka;

4.28. kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebfitq vartojami alkoholiniai gerimai, narkotines
ir psichotropines medZiagos, imasi priemoniq, kad laiku bttq suteiktapagalbavaikui, kurio atZvilgiu
buvo taiky'tas smurtas, piievarta,seksualinio ar kitokio pobfidZio i5naudojimas, ir apie tai informuoja
suinteresuotas institucij as ;
4.29. kartu su mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant mokyklos pastatq ar mokyklos
teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis istatymq nustatyta tvarka;
4.30. rengia mokyklos direktoriaus veiklos meting ataskaitq ir teikia Savivaldybes tarybos
reglamento nustatyta tvarka;
4.31. atstovauja mokyklai teismuose, valdZios ar valdymo istaigose, sprendZia mokyklos
klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis;
4.32. organizuoja fiziniq ir juridiniq asmenq pra5ymq, prane5imq ir skundq, susijusiq su
mokyklos firnkcij omis, nagrinej im4, atsakymq i juos rengim4;
4.33. vykdo su mokyklos uZdaviniais susijusius nenuolatinio pobudZio Savivaldybes 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
pARETcAS
ErNANiro DARBUoToJo'rErsES
Srns
5. Direktorius turi teisg:

5.1. kelti kvalifikacij 4pagaljo pareigoms nustatytus kvalifrkacinius reikalavimus, atestuotis
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nusta[tas atostogas ir
valstybes nustatytas lengvatas;
5.3. staZuotis kitose institucijose teises aktq nustatytatvarka;
5.4.bendradarbiauti su ivairiomis valstybinemis ir savivaldybes istaigomis, visuorneninemis
organizactjomis Lietuvos Respublikoje ir uZ jos ribq, r,ykdant valstybinE ir savivaldybes Svietimo

politik4;
5.5. burtis i savi5vietos, kultUrines grupes, dalykines
susivienijimus;
5.6. dalyvauti mokyklos savivaldoje.

ir

metodines sekcijas, btrelius ar

V SKYRIUS
STas PAREIGAS

EINANiIo DARBUoToJo ATSAKOMYBE IR ATSKAITOMYBE

6. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybes merui

ir atskaitingas Savivaldybes

tarybar.
7. Mokyklos direktorius teises aktr4 nustatytatvarka atsako uZ:
7.1. funkcijq, iSvardintq Siame pareigybes apraSyme bei mokyklos nuostatuose, atlikim4;
7.2. visq mokyklos veikl4, veiklos rezultatus, istaigos asignavimq valdym4, i5tekliq bei
finansing b[k19;
7.3. darbo, civilines bei prie5gaisrines saugos taisykliq laikymqsi;
7.4. demokratini mokyklos valdym4, priimamus sprendimus;
7.5. mokyklos valdymo ir apskaitos politik4 bei finansq kontrolg, prekiq, paslaugq ir darbq
pirkim4 vadovauj antis Li etuvo s Re spubliko s vie5qj q pirkimq i statymu;
7.6. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Savivaldybes tarybos sprendimq,
Savivaldybes mero potvarkiq, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Savivaldybes
administiacijos Svietimo, k tltUro, ir sporto departamento direktoriaus ir Svietimo skyriaus vedejo
isakymq laikym4si bei tinkamq jrl igyvendinim4 mokykloje;

4

7.7. atsiskaitym4 laiku su darbuotojais, mokesdiq administravimo institucijomis, visq fliSiq
energijos ir kitq darbq, paslaugq bei prekiq tiekejais, i5skyrus atvejus, kai laiku netenkinamos
paraiSkos, leSoms i5 Savivaldybes biudZeto gauti;
7.8. teikiamq duomenq apie mokykl4 ir jo veikl4 teisingum4;
7.9. ataskaitq rinkiniq pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
ir kitq teises aktq reikalavimus sudarym4, pateikim4 ir paskelbim4;
7.10. del jo kaltes padaryt1ZaI4;
7.11. apskaitos organizavim4, apskaitos dokumentq ir apskaitos registry i5saugojimE ir jq
duomenq teikim4.
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