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BIUDZETINES BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 
P AREIGYBES APRASYMAS 

I SKYRIUS 
DIREKTORlAUS P AREIGYBE 

1. Biudzetines bendrojo ugdymo rnokyk:los (toliau - rnokykla) direktorius (toliau - 

direktorius) yra darbuotojas, priskiriamas prie biudzetiniu istaigi; vadovu.grupes. 

2. Pareigybes lygis - A2. 

3. Direktoriaus pareigybe reikalinga rnokyklos veiklai organizuoti ir veikti rnokyklos vardu, 

mokyklos priezittrai, pletrai ir rnokyklos nuostatuose nurodytu tikslu ir funkciju igyvendinimui 

uztikrinti, 
4. Direktorius pavaldus ir atskaitingas mokyklos savininkui. Direktorius konkurso biidu i 

pareigas skiriamas ir is ju atleidziamas teises aktu nustatyta tvarka. 
5. Direktorius skiriamas 5 merq kadencij ai. 

IISKYRnJS 

SPECIALIEJl REIKALA VIMAI SIAS P AREIGAS EIN.ANCIAM DARBUOTOJUI 

6. Direktorius privalo: 

6.1. tureti ne zemesni kaip aukstaj] universitetini issilavinima _su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilyginta issilavinima; 

6.2. atitikti bent viena is siq reikalavirnu: 
6.2.1. tureti pedagogo kvalifikacija ir ne mazesni kaip 3 metu pedagoginio darbo staza; 

6.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacija ir ne mazesni kaip 2 metu pedagoginic 

darbo staza; 
6.2.'3. tureti ne mazesni kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukstesn 

kvalifikaciju lyg] pagal Lietuvos kvalifikaciju sandaros aprasa, patvirtinta Lietuvos Respubliko 

Vyriausybes 2010 m. geguzes 4 d. nutarirnu Nr. 535 ,,Del Lietuvos kvalifikaciju sandaros apras 

patvirtinimo", patirti ir svietimo vadybos kvalifikacin.i laipsni; 



6.3. tureti nustatytas vadovavimo svietirno istaigai kompetencijas; 

6.4. tureti ne mazesne kaip vienu metu vadovavimo suaugusiu asmen4 grupei patirti; 

6.5. moketi naudotis inforrnacinemis technologijomis; 

6.6. gerai rnoketi lietuviu kalba.jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo 

kategoriju, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodzio 24 d. nutarimu Nr. 1688 
,,Del valstybines kalbos mokejimo kategoriju patvirtinimo ir igyvendinimo"; reikalavirnus; 

6.7. moketi ne zemesniu kaip Bl kalbos mokejimo lygiu ·(pagal Bendruosiuose Europos 

kalbu metmenyse nustatyta ir apibudinta sesi1.1 kalbos mokejimo lygio sistema) bent viena is triji; 
Europos Sajungos darbo kalbu (anglu, pranciizu ar vokieciu). 

7. Direktoriumi negali buti asmuo, kuriam istatymu nustatyta tvarka atimta teise eiti tokias 
pareigas. Direktorius privalo buti nepriekaistingos reputacijos. 

8. Direktorius privalo veikti mokyklos naudai. . 

9. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniu Taun; 

vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos biudzetiniu 

istaigu istatymu ir kitais istatymais, •Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, svietimo ir 

mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais, savininko sprenclimais ir pavedimais, mokyklos 

nuostatais ir siuo pareigybes aprasymu. 

III SKYRIUS 

DIREKTORlAUS FUNKCIJOS 

10. Direktorius atlieka 'sias funkcij as: 

10.1. '\'.'adovauja mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos . plan-q., ugdymo plan-q 

rengimui, juos tvirtina, vadovauj a j~ vykdymui; 

10.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidzia mokytojus, ldtus ugdyrno procese dalyvaujancius 

asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina, tvirtina J1:!. pareigybi-q aprasyrnus; 

10.3. nustato mokyklos darbo apmokejimo sistem'l,; 

10.4. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo istekli-q bukly; 
10.5. tvirtina mokyklos vidaus struktur2l,; 

10.6. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotoJq veiklos sritis, tvirtina darbuotoj"q 

pareigybi1t S2l,l'as:q., nevirsydamas nustatyto didziausio leistino pareigybi'4, skaiciaus; 

10. 7. priirna mokinius mokyklos saviniiiko nustatyta tvarka; 

10.8. sudaro mokymo ir kitas sutartis, kontroliuojaj'4, vykdym1:).; 

10.9. vadovaudamasis teises aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokini4 teises, 
pareigas ir atsakomyby; 

10.10. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles; 



.J 

10.11. sudaro mokiniams ir darbuotoj ams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir 

darbo salygas; 

10 .12. planuoj a mokyklos veikla ir vertina materialiniu ir intelektiniu istekliq naudojima; 

10.13. leidzia isakymus, kontroliuoj a j-4 vykdyma; 

10.14. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas; 

10.15. organizuoja mokyklos dokumentu saugojima ir tvarkyma; 

10.16. valdo ir naudoja turta ir lesas; 

10 .17. rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uztikrina 

j1+ optimalu valdyma ir naudojima; 

10.18. sudaro salygas darbuotojams profesiskai tobuleti, kelti kvalifikacija; 

10.19. organizuoja mokytcju ir kitu pedagoginiu darbuotoju rnetodine veikla ir atestaoija; 

10.20. inicijuoja mokyklos savivaldos instituciju veikla, bendradarbiauja su mokiniu tevais 

(globejais, rupintojais), pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianciomis istaigomis, 

teritorinemis policijos, socialiniu paslaugu, sveikatos [staigomis, vaiko teisiu apsaugos tarnybomis 

ir kitornis institucijomis, dirbanciornis vaiko teisiu apsaugos srityje; 

10.21. sudaro mokyklos vaiko geroves komisija ir tvirtina jos darbo reglamenta; 

10.22. uztikrina ir prizinri vaiko minimalios prieziuros priemoniu vykdyma mokykloje; 

10.23. atstovauja mokyklai ldtose institucijose; 

10.24. organizuoja mokyklos buhalterine apskaita; 

10.25. suku.ria ir priziun finansu kontroles veikim<'! mokykloje ir tvirtina finans-q (kontroles) 

taisykles; 

10.26. vykdo 1dtas funkcijas,. nustatytas Lietuvos Respublikos svietimo istatyme, kituose 

tstatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybes aprasyme ir kituose teises aktuose. 

11. Direktorius turi teisy: 
' 

11.1. mokyklos vardu atidaryti sq.skaitas bank:uose; 

11.2. priimti pagal mokyklos m.iostatuose ir sianie pareigybes aprasyme nusta~ 

kompetencij't sprendimus visais mokyklos veiklos ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti 
dokumentus, teikti valstybinems ir Savivaldybes institucijoms informacij<'!; 

11.3. igalioti darbuotojus atstovauti mokyklai kitose institucij ose; 

11.4. leisti tsakymus, privalomus visiems mokyklos darbuotojams; 

11.5. sprysti kitus su mokyklos veikla susijusius klausimus, remdai.nasis galiojanciais teises 

aktais; 
11.6. tureti kitq Lietuvos Respublikos tstatymuose ir kituose teises aktuose nustatytq teisiti. 
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IVSKYRIUS 

DIREKTORJAUSATSAKOMYBE 

12 .. Direktorius atsako uz: 
12.1. uz Lietuvos Respublikos istatymu ir kitu teises aktu Iaikymasi mokykloj e; 

12.2. uz pedagoginiu ir kitu darbuotoju profesini tobulejima; 

12.3. uz demokratini mokyklos valdyrna, skaidriai priimamus sprendimus, bendruornenes 
' . . 

nari q inforrnavima; 
12.4. uz sveika, saugia, uzkertancia kelia bet kokioms smurto, prievartos apraiskorns ir 

zalingiems iprociams aplinka; 
12.5. uz tinkama funkciju atlikima, issikeltu tikslu ir uzdavini1dgyvendinim2t, mokyklos 

veiklos rezultatu.s; 

12.6. uz ger't ir veiksminga vaiko minimalios prieziuros priemoniu vykdyma; 
12.7. uz mokyklos savininko sprendimu [gyvendinime, Lietuvos Respublikos svietimo 

istatymo ir kitu teises aktu laikymasi. 

13. Direktorius uz darbo pareigu, nurodyrq teises aktuose ir siame pareigybes aprasyme 

nevykdyma ar netinkama vykdyma bei uz mokyklai padaryta materialine zal't traukiamas 
, ... ;;.7: .. 7,::.· .. -;·.--:·::::.~ ..... , 

atsakornyben teises aktu nustatyta tvarka, .-·<\!··· ~~::-:·~:..'.:.:.::.::)~:<::,, 
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