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JURBART(O ANTAllo crEDRAriro-crtoRlAus GrMNAzrJos DTRE KToRTAUS
PAREIGYBE S AP]RAS YUTNS

I SKYRITJIS
PAREIGY]BE

l ' Jurbarko Antano Giedraidio-Giedriaus gimnLazijos (toliau - Mokykla) direktorius (toliau
- darbuotojas) yra biudZetines istaigos vadovas, 'rri"so korrk.r.so biidu ! pareigas skiriamas penkeriems
metams.

2.Pareigybes lygis - A1.

II SKYRIfIS
SPECIALUS nnxaLAvIMAI Sr.q.s pAREIGAs EINANdTAM DARBUoToJUI

3' Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atititriti Siuos specialius reikalavimus:
3. 1 . tureti aukst4ii universitetini ar jam lygiaverli issilavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 iS Siq reikalavimq:
3.2.1. tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo sta1q;
3.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo k'rzalifikacijq ir ne 

-maZesni 
kaip 2'mefi4

pedagoginio darbo stal1;
3-2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar auk5tesni

kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apral4, patvirtintQ Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimuNr. 535,,DeiLietuvos kvalifikacijq sandar; apra5o
patvirtinim o", patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacini laipsni;

3.3. tureti Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskynrs
aukSt4sias mokyklas) vadovams apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 20ll m- liepos I d. isakymu Nr. V-l194 ,,DEI Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir
savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apraSo pawirtinimo.,, 5
punkte nustatytas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencij as;

3.4. tutdti ne maZesng kaip vienq metq vadovilvimo suaugusiq asmenrl grupei (grupems)
patirti arba tureti ne maZesng kaip 2 mett4 Sveitimo organizavimo ir (ar; prieZiuros puiitt; igytq
vie5oj o administravimo institucij oj e arba svietimo pagalbos istaigoj e ;

3. 5. moketi naudotis informacinemis technologi j omis ;
3.6. getai 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 Jgyvendinimo.,,
reikalavimus;

3-7. ne Zemesniu kaip Bl kalbos mokejimo l,ygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nusta$rt4 ir apibudint4 Sesiq kalbos mokejirno lygiq sistem4) moketi bent vian4 iS tnj.l
Europos S4jungos darbo kalbq (anglq, pranctizq ar voki,ediq);

3.8. biiti nepriekaistingos reputacijos, kaip ji yra apibrehta Lietuvos Respublikos Svietimo
istatyme;

3.9. atitikti teises aktuose nustatytus reikalavimus, biitinus i5duodant leidim4 dirbti ar
susipaZinti su islaptinta informacija.



III SK]TRIUS
st,.s PAREIGAs rIN.q.NiIo DArRBUoroJo FUNKcrJos

4. sias pareigas einantis darbuotojas vykdo sias funkcijas:
4'1. telkia mokyklos bendruomeng valstybes ir savivaldybes Svietimo politikos nuostatq

igyvendinimui, inicijuoja ir vadovauja Svietimo istaigos strateginio plano ir metiniq veiklos planq,
Svietimo programq' ugdymo plano rengimui, rekomendacrjr+ Aet ,--u.to prevencijos igyvendinimomokyklpje.priemoniq 

i gyvendinimui, j uo s tvirtina, vadovauj a i q vykdymui ;
':.4.2. ''organizuoia ir koordinuoja Mokykkrs "iitie pavestoms funkcijoms atlikti,

yzlayinry4s igyvendinti; analinroja Sviitimo istaigo,s veiklos,ir valdymo istekliu bukls, rensia
Svietimo btikles bei istaigos veiklos ataskaitas ir atsako uZ Svietimo istaigos veiklos i"r"f,"i*;:--e-- '-" - 4.3. uZtikrina ir organizuoja ugdymo proces4, sudaro iatygas kiekvienam mokiniui
atskleisti savo gedejimus, gal-imybes rinnls prog;;;ili neformaliojo ugdymo krypti;

4.4. atsako uZ Svietimo istatymo 26 straipsny-ie nurodytos inlorrnacijos stliUim*, asmens
duomenq apsaugQ, demokratini Svietimo istaigos 'naldy-4, uZtikrina bendradarbiavimu gristus
santykius' Pedagogq etikos kodekso reikalavimq lerikym4si, skaidriai priimamus sprendimus,
Svietimo istaigos bendmomenes nariq informavim4, r'u.ik4, saugi4, uZkertandi4 kelia bet kokioms
smurto, prievartos aprai5koms ir ialingiems iprodiams aplink4, kontroliuoja, kad Mokyklos
aplinkoje nebiitq vartojami alkoholiniai gerimai, narkotines iipsichotropines med2iagos;

4.5. nustafia fvarka skiria ir atleidLia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
asmenis ir aptamaujanti personal4, fvirtina jq pareig;ybiq apra5yrnus, nustato darbo uZmokesti,
-alli-eka visas kitas teises aktais nustatytas personalo valdymo funkcijas, atsiZvelgdamas i skirtus
asignavimus ir rajono savivaldybes tarybos nustatyt4 didZiausi4leistin4 pareigybir+ (etatq) skaidiq,
tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ra54 ir etatq. skaidiq, Mokyklos vidaus rirott*e;

4.6. rdpinasi palankaus mikroklimato ugdymui, lavinimui bei darbui kurimu, sudaro
mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenlcsmingas darbo s4lygas visais su mokymusi
ir darbu susijusiais aspektais, kartu su Mokyklos tarylba nustato mokiniq ir darbuotojq skatinimo
sistem4, sprendZia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kiirimo klausimus;

4.7. rnpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, pedagoginio ir nepedagoginio
personalo profesiniu tobulejimu, organizuoja tnfkstamq darbuotdq,-Svietirno pagalbos rp.-.iu-lirq
ir mokytojq paie5k4;

4.8. ui' mokinio elgesio normq paieidim1 gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

4.9. uZtikdna Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymu nustatlrtq funkcijq
igyvendinim4, priZiuri ir atsako uL, veiksming4 uuiko minimalios prieZiuros priemon"iq
igyvendinim4 mokykloje, sudaro Vaiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4, r6pinasi
socialines ir specialiosios pedagogines, psichologines pagalbos mokiniams teikimu; Sio istatymo
nustat5rta tvarka kreipiasi i Savivaldybes administraciLjos direktoriq del minimalios ir vidutin€s
prieZiiiros priemoniq vaikui skyrimo;

4.10. uztikrina, kad nebDtq vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su
vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normalia:i ur*"tryb"r brandai;

4.11. teises aktq nustatyta tvarka kiekvienais metais teikia Svietimo istaigos bendruomenei,
Mokyklos tarybai ir steigejui svarstyti bei viesai paskelbia savo metq veiklos utrrkuitE, parengtq
vadovaujantis Svietimo istaigos vadovq metq velklos ataskaitos reilalavimais, kuriuos nustato
Svietimo ir mokslo ministras;

4.12. valdo istaigai skirtus asignavimus, atsalco uZ Svietimo istaigos finansing veikl4,
svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Svietimo lstaigos le5q (iskaitant GSas, skirtas Svietimo
istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudoiimu 

-ii 
disponavimu juo; rupinasi



4'13. flipinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudarojiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiiems pedagoginiu-, darbuotojams galimybg
atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ,rrrtaiyta
tvarka;

4.14. tvirtina darbq saugos ir sveikatos instrukcijas, kitus vidaus tvarkomuosius
dokumentus, vadovaudamasis istatymais ir kitais terises aktais, suderings su Mokyklos taryba,
tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles; nustato darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg;

4.15. organizuoja mokiniq veZiojim4 mokykliniu transportu iei uZtikrina- racionalq
mokyklinio transporto naudojim4;

4.16. otganizuoiaMokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatSrta tvarka;
4.17. otgarrinoja Nacionalinius mokiniq pasiekimq patikrinimus nustatyta tvarka teikia

informacij 4 Nacionalin ian egzaminq centrui ;
4. 1 8. inicijuoj a ir organintojaMokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
4.19. leidLia isakymus, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdym4, ,.rduro Mokyklos vardu

sutartis Mokyklos funkoijoms atlikti;
4.20. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines gnrpes, tarybas,

teises aktq nustatyta tvarka inicijuoja Mokyklos savivaldos instituciiq sudarym4 ir skatina jq
veikl4;

4-21- ntstato Mokyklos direktoriaus pavaduotoJrl, skynq vedejq veiklos sritis, sudaro
galimybg savaranki5kai dirbti, organizuoja reguliarq atsislaitym4 uL, atlikt4'darb6;

4.22. atsako, kad pagal Lietuvos Respublikosi vie5ojo sektoriaus-atskaiiomybes istatym4teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos burtq teislngi, uZtikrina veiksming4 Motylfo,
vidaus kontroles sistemos sukDrim4, funkcionavim4 ir tobulinim4;

4.23. teisds akQ nustat;rta tvarka priima vaikus ir mokinius, sudaro mokymo sutartis,
nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

4.24. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rtipintdais), pagalb4 mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis foficijos, sociatiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, institucij omis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityj e;

4.25. atstovauja Mokyklai kitose institucijose, teismuose;
4.26. oryantzuoja mokiniq maitinim4;
4.27. organizuoja mokiniq, kurie mokosipagal bendrojo ugdymo progftrmas, paveLim1imokykl4

ir i5 mokyklos;
4.28. atlieka kitas teises aktuose nustat5rtas funlcijas.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYB]E IR ATSKAITOMYBE

5. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskai:tingas Savivaldybes merui ir Savivaldybes
tarybai.

6. UZ pavestq uZdaviniq ir funkcijq netinkarn4 vykdymq darbuotojas atsako Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatlrtatvarket.

intelektiniais, materialiniais.
valdym4 ir naudojim4;

finansiniais, infi>rmaciniais iitekliais, uztikrina optimalq iq

del jo kaltes padaryt1 turting ir


