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DIREKTSRIAUS PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRJUS
PAREIGYBE
1. siautiq lop5elio-darZeiio (toliau

-

1op5elis-darZelis) direllorius yra darbuotojas, dirbantis

sutarti. BiudZetines fstaigos vadovo pareigybe priskiriama vadovq
gruper.
2. Pareigybes iygis

ir jq

pavaduotojq

- 42.
II

SKYRJUS

SPECIALIIS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINAI{dIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. turdti ne Zemesni kaip auk5t4ji koleginf iSsilavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
3.2.1. tureti pedagogo kvalifikacij 4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staZq;

3.2.2. tueti magisuo laipsn!, pedagogo kvalifikacij4

ir

ne maZesni kaip 2 metq

ginio darbo staZ4;
3.2.3. tweti ne maZesng kaip 3 meq profesinds veiklos, kuri atitinka VI ar aukStesni
lygi pagal Lietuvos kvalifi kacij q sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos
2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Ddl Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5o
", patiti;
3.3. tureti nustatltas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas, kuriq lygis atitinka
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro (oliau - Svietimo ir mokslo ministras) patvirtintus
reikalavimus:
3.4. tureti ne maZesng kaip vieneriq metq vadovavimo asmenq grupei (grupems) patirti;
3. 5. moketi naudotis informacinemis technolo gij omi s;
3.6. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokeji[no kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vy'riausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu
Nr. 16p8 ,.Del valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo", reikalavimus;
3.7. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokdjimo lygiu moketi bent vien4 i5 trijq Europos
S4junlos darbo kalbq (anglq, prancuzq ar vokiediq).

III SKI'RIUS
Sras p.lnnrcAs EINANdIo DARBUoToJo FUNKcIJoS
funkcijas:
vJ\uv orqr
Sias ruurvrJ4o.
vJsr vykdo
4. Sias
a.
Dlab pareigas
P.uerts.LD einantis darbuotojas

4.1. vadovauja lop5elio-darZelio strateginio plano, metiniq veiklos planq, ugdymo
q rengimui, jas derina nustat5rta tvarka, wirtina ir vadovauja jq fglvendinimui;
4.2. informuoia ir supaZindina lop5elio-darZelio bendruomeng su valstybine ir savivaldyb6s

politika, inicijuoja jos aptarimus ir igyvendinim4;
4.3. uZtikrina, kad buq iaikomasi istatymq, kitq teises aktq ir lopselio-darZelio nuostaq;
4.4. tvlrtlna lopSelio-darZelio vidaus shuktiirq, lopselio-darZelio darbuotojq pareigybiq
nustaqto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

4.5. skiria vadybines frrnkcijas direkloriaus pavaduotojui, atsiZvelgdamas

i

iop5elio-

darZelio veiklos sritis, sudaro galimybes jam savarankiSkai dirbti, organizuoja regulianl atsiskaitymquL
nuveikt4 darbq;
4.6. tvirtina lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybiq apra5ymus, darbuotojq darbo grafikus;
4.7 . Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatJrta tvarka priima i darb4
:,
ir atleihZia iSjo lop3elio-darZelio darbuotojus, skatinajuos ir skiriajiems drausmines nuobaudas;
4.8. priima vaikus i lop5eli-darZeli Siauliq miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybes)
tarybg! nustatl'ta tvarka, sudaro (nutraukia) ugdymo sutartis su t€vais (globejais);
4.9. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, lop5elio-darZelio darbo tvarkos
taisy(lEse nustato pedagogq, kiq ugdymo procese dallwaujandiq asmenq, aptamaujandio personalo ir
ugdfiniq teises, pareigas, atsakomybg ir suderings su lopSelio-darZelio tarybajas tvirtina;
+.t0. uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius, sveik4 ir saugiq, uZkertandi4 keli4 bet
i
kokiolhs smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems fprodiams, lop5elio-darZelio aplink4;
4.1 1. organizuoja ir kontroliuoja lopSelio-darZelio darb4, uZtikina lop5elio-darZelio tikslq,
uZdarfirriq ir funkcijq vykdym4;
4.12. leidiia isakymus personalo valdymo, lopSelio-darZelio veiklos klausimais,
kontrbliuoj a jq vykdyme;
4.13. sudaro sutartis lop5elio-darZelio vardu teises aktq nustatga tvarka;
i
4.14. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq valdym4 ir saugojim4 teises aktq nustatlta
tvarkd:
4.15. teises aktq nustatyta fvarka valdo, naudoja ir disponuoja lop5elio-darZelio turtu,
leSonlip; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uZtikrina optimalq
jq valElnn4 ir naudojim4;
1 4.16. uZtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
teikian[i fstaigos ataskaitq rinkiniai butq teisingi ir pateikiami laiku;
4.17. organnnja mokytojq metoding veikl4, darbuotojq profesini tobulejim4, sudaro
s4lygas kelti kvalifikacij4, galimybg atestuotis pedagogams ir organizuoja jq atestacij4 dvietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka;
'
4.18. organizuoj a ugdymo(-si) proceso prieZiflr4;
4.19. organtnoja specialiosios pedagogines ir psichologines pagalbos ugdl.tiniams
teikim4 ir uZikrina jos funkcionavimq;
4.20. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq steigim4si ir skatinajq veikl4;
4.21. uiTikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos normq laikym4si lop5elyjedarlelyje, bendruomenes nariq informavim4;
4.22. vieiai skelbia informacij4 apie lop5elio -darLelio vykdomas ugdymo programas, jq
pasiriidrimo galimybes, pridmimo s4lygas, mokamas paslaugas, pedagogq kvalifrkacij4, svarbiausius
lopSe
veiklos isivertinimo rezultatus, lopSelio-darZelio bendruomenes tradicijas, pasiekimus
ir kitr
teises aktq nustat;.ta tvarka;

,

4.25. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, prie3gaisrines saugos instrukcijas, kontroliuoja,
kaip laikomasi jq reikalavimq;
4.26. karfi su lop5elio-darZelio taryba sprendZia, ar leisti ant lop5elio-darZelio pastatq ar
lopielfp-darZelio teritorijoje statl'ti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis istatymq nustatyta tvaxka;
4.27 . tvirtina meting lop5elio-darZelio pajamq ir i5laidq s4mat4;
4.28. organiztoja vie3uosius pirkimus Viesqiq pirkimq istatymo nustatlta fvarka;
4.29. orgwizttoja vaikq maitinim4 teisds aktq nustattiafrarka;

4.31. bendradarbiauja su vaikq tdvais (globejais), pagalb4 vaikui, pedagogui ir lopSeliutdarZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, sveikatos, socialiniq paslaugq istaigomis,
ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
iq apsaugos
'4.32. tamybomis
rengia lopielio-darZelio direktoriaus veiklos meting ataskait4 ir teikia Savivaidybes
reglamento nustatYta tvarka;
4.33. atstovauja lopseliui-darZeiiui teismuose, valdZios ar valdymo fstaigose, sprendZia
io klausimus su kitais frziniais, juridiniais asmenimis;
4.34. organizuoja fiziniq ir juridiniq asmenq pra5ymq, praneSimq ir skundq, susijusiq su
io funkcijomis nagrinejim4, atsakymq ijuos rengim4;
lopSe
4.35. vykdo su lop5elio-darZelio uZdaviniais susijusius nenuolatinio pobodZio
Savir dybes mero, Savivaldybes administracijos direktoriaus ir Svietimo skyriaus vedejo pavedimus ir

-

4.36. vykdo ir kitas teises aktuose ir lopSelio-darZelio nuostatuose nustat)'tas funkcijas.

IV SKYRIUS

Srns

panrrcAs EINANdIo DARBUoToJo rEIsEs

). lJlreKtonus nrn IeIs9:
5.1. kelti kvalifikacij4 pagal

jo

pareigoms nustatltus kvalifikacinius reikalavimus,

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5.2. nustaty.ta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
nustatltas iengvatas;
5 . 3 . staZuotis kitose institucij ose teis6s aktq nustatlrta tvarka;
savivaldybes istaigomis,
5.4. bendradarbiauti
ivairiomis valstybindmis

su

ir

eninemis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir uZ jos ribq,'vykdant valstybing ir
Svietimo politik4;
5.5. burtis i savi5vietos, kultlrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, btirelius ar
5.6. dalyvauti lop5elio-darZelio savivaldoje.

V SKYRIUS
PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBT TN .q.TSX,TTOM}'BE

6. Lop5elio-darZelio direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybds merui ir atskaitingas
ulryDal.
7. Lop5elio-darZelio direktorius teises aktq nustatlta tvarka atsako uZ:
7.1. funkcijq, i5vardintq Siame pareigybes apra5yme bei lop5eiio-darZelio nuostatuose,
7.2. vis4lop5elio-darZelio veiki4, veiklos rezultatus, istaigos asignavimq valdym4, iStekliq

Savi
bei

le5o

bfiktq;
7 .3 . darbo, civilines bei prieSgaisrin6s saugos taisykliq laikSnn4si;
7.4. demokatini lop5elio-darZelio valdym4, priimamus sprendimus;
7.5. lop5elio-darZelio valdymo ir apskaitos politik4 bei finansq kontrolg, prekiq, paslaugq
pirkim4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymu;
7.6. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Savivaldybes tarybos sprendimq,
ybes mero potvarkiq, Savivaldybds adminishacijos direktoriaus, Savivaldybes administracijos
, kultiiros ir sporto departamento direktoriaus ir svietimo skriaus vedejo isakymq laikym4si
jq f gyvendinim4 lopSelyje-darZelyje;
7.7. atsiskaitym4 laiku su darbuotojais, mokesdiq administravimo institucijomis, visq rusiq
ir kitq darbq, paslaugq bei prekiq tiekejais, iSskyms atvejus, kai laiku netenkinamos paraiskos,
iS Savivaldybes biudZeto gauh.

4

7.8. teikiamq duomenq apie lop5eli-darleli ir jo veikl4 teisingum4;
7.9. gerq ir veiksming4 vaiko minimalios prieZitros priemoniq igyvendinim4;
7.10] ataskaitq tioti"iq pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes
ir kitq teises aktq reikalavimus sudarym4, pateikim4 ir paskelbim4;
7.1l' del jo kaftes PadarYt4 Lal4;
jq
7.12. apsiaitos or[*tuuLa ipskaitos dokumentq ir apskaitos registrq iSsaugojim4 ir
teikima.

