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I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. Grupe - vieSqjq paslaugq istaigos vadovq.
2. Lygis - A.
3. Tarnybinio atlyginimo koeficientas -

4.

Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo
skyriui, vykdo jo [sakymus ir nurodymus. Direktoriq negalinti eiti savo pareigq pavaduoja vyr.
aukletojas.

II. TIKSLAS

5. Direktoriaus pareigybe reikalinga vadovauti darZelio - mokyklos veiklai, telkti [staigos
bendruomenE valstybinei ikimokyklinio ugdymo ir Svietimo politikai bei nustatytiems auklejimo ir
mokymo standartams [gyvendinti, ilgalaikiams
programoms, projektams rengti ir igyvendinti.

ir

trumpalaikiams [staigos veiklos planams,

III. REIKALAVIMAI VALSTYBES TARNAUTOJUI,
EINANCIAM SIAS PAREIGAS
arba jam prilygintas pedagoginis iSsilqvinimas.
Darbo patirtis - ne maZesnis kaip 5 metq darbo staZas ikimokyklinio ugdymo arba bendrojo
lavinimo [staigoje.
8. Blti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais istatymais (Svietimo, Vietos
savivaldos, Specialiojo ugdymo, Vaiko teisiq apsaugos pagrindg Vaiko globos, Darbo sutarties,
Valstybes tarnybos ir kt.), Vaiko teisiq konvencija ir kitais teises aktais, reguliuojandiais Svietimo
[staigq veikl4 vaikq ugdym4 ir jq teisiq apsaug% darbo santykius, Vyriausybes nutarimais ir Svietimo
ir mokslo ministerijos isakymais, taip pat Vilniaus miesto savivaldybds tarybos, valdybos sprendimais
ir Svietimo skyriaus [sakymais reglamentuojandiais Svietimo [staigq veikl4 biudZetinirp istaigq
finansavimo tvark4.
9. Suprasti demokratines, teisinds ir atviros pilietines, humanistines visuomenes k[rimo ir veiklos
principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje.
10. Gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus darZelio - mokyklos
bendruomends nariq santykius.

6. Auk5tasis universitetinis

l.

I 1. Moketi kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informacij4

ir rengti i5vadas, planuoti darZelio

-

mokyklos veikl4.
12. Moketi rengti darZelio - mokyklos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus.
13. Moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir [staigos bendruomenes veikl4.
14. Blti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagrindq Ziniq.
15. SklandZiai destyti savo mintis Zodliu ir ra5tu, Zinoti ra5tvgdybos, dokumentq rengimo ir
[forminimo taisykles.
16. Gerai iSman1'ti Siuolaikines pedagogikos-psichologijos pagrindus, gebeti juos panaudoti savo
veikloje.
17. B[ti pareigingam, darb5diam, mandagiam, tolerantiSkam, gebeti bendrauti su Zmondmis.
18. Gerai moketi lietuviq kalb4.

19. Atitikti kitus Valstybes tarnybos [statymo ir Svietimo ir mokslo ministro isakymu "Del
valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo [staigq vadorq (paslaugq valstybes tarnautojq) priemimo I
parei gas tvarkos" patvirtinto s tvarkos reikalavimus.
20. Privalumai:
20.1 . moketi bent vienq uZsienio kalb4 (angh5 vokiediq prancDzq);
20.2.bnti atestuotam kaip Svietimo [staigos vadovui;
20.3. moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti ra5tvedybq priimti ir siqsti informacij4.

IV. PAGRINDINES DIREKTORIAUS FUNKCIJOS
\

21. AiSkinti Svietimo [staigos bendruomenei valstybinq Svietimo politik4ir telkti bendruomenE jai
igyvendinti, trumpalaikems ir ilgalaikems istaigos veiklos programoms rengti ir vykdyti.
22.Yadovaujantis Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu pavyzdiniu ugdymo planu, ugdymo
programomis arba nustatyta tvarka patvirtintomis individualiomis programomis organizuoti vaikq
ugdymq sudaryti kiekvienam moksleiviui s4lygas rinktis papildomo ugdymo ktypti ir formas.
- 23. Vykdyti Lietuvos Respublikos
[statymus, Vyriausybes nutarimus, Svietimo ir mokslo
ministerijos [sakymus,Vilniaus savivaldybes tarybos ir valdybos sprendimus, Svietimo skyriaus
isakymus, kitq norminio pob[dZio dokumentq reikalavimus.
24. Kurti ir puoseleti demokratinius darZelio - mokyklos bendruomends santykius, palankq
ugdymui(si) psichologini mikroklimatq analizuoti pedagoginq veiklq j4 nuolat tobulinti.
25. Paskirsty.ti vadybines funkcijas tarp direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo (ryr. aukletojo),
sudaryti s4lygas savarankiSkai dirbti, kontroliuoti veikl4 ir reikalauti ataskaitq apie nuveikt4 darbq.
26. Parengti darZelio - mokyklos vidaus darbo tvark4 [staigos darbuotojq skatinimo tvarkq ir
teikti jas istaigos Tarybai tvirtinti, parengti nepedagoginiq darbuotojq pareigines instrukcijas ir jas
patvirrinti.
27. Stebeti vaikq ugdym4 pedagogq darbq ir j[ vertinti. analizuoti visq ugdymo procesq ir teikti
i5vadas bei pasiUlymus jo tobulinimui, sudaryti sqlygas bei skatinti pedagogus kelti savo kvalifikacij4
ir atestuotis.
28. Priimti i darbq ir atleisti i5 darbo pedagogus ir kitq istaig4 aptarnaujanti personal4 juos leisti
atostogq, skatinti ir skirti drausmines nuobaudas.
29. Kontroliuoti, kad darZelyje mokykloje ir jo aplinkoje nebrrtq rlkoma, varlojama alkoholiniq
gerimq, narkotikq ir kitq kvaiSalq.
30. Paruo5ti [staigos veiklos ataskait4(sqvad4), teikti jqistaigos Tarybai svarstyti. o Siai pritarus,
pateikti steigejui.
31. Rupintis Svictinto [staigcls intelektualiniais ir materialiniais iStekliais, sauga darbe.
32. Organizr"roti [steiigos savivaldos institucijq suk[rimq ir skatintijq veiklE.
33. Atstovauti darZeliui - moky'klai kitose institucijose.

3.1. Direktorius r,m atsakingas u7- darZelio
leSq teisingE ir tikslrngil pzrnaudojimz1.

-

mokyklos Lrkinq-{inansinq r,'ciklq. lstargos biudZeto

35.Atlikti kitas darZclio mokyklos nuostatuose iraSytas arba lstatyntq ir kitq teis0s aktq naujai
priskirtas lilrrkcijas.

PASTABA. Sios direktoriaus funkcijos, pasikeitus istatymarns ar kitierns teises aktams ir esant
bltinybei, gali brrti i5 dalies keidiamos steigejo iniciatyva.

