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M,q,zBIKIV VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBIS APRASYM.q.S

I. SKYRIUS
PAREIGYBI

l. MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos (toliau - Mokyklos) direktoriaus
pareigybe priskiriama A lygiui ir yra biudZetiniq istaigq vadovq ir jq pavaduotojq grupOs,

atsiZvelgiant i butin4 iSsilavinimq Sioms pareigoms eiti.
2. Pareigybes lygis - 42.
3. Pareigybes paskirtis - Organizuoti ir kontroliuoti mokyklos darb4 taip, kad b0tq

uZtikintas jos nuostafuose numatytq uZdaviniq ir funkcijq vykdymas, telkti Mokyklos
bendruomeng valstybes ir savivaldybes Svietimo politikos igyvendinimui, ilgalaikiq ir
trumpalaikiq veiklos programq vykdymui, siekti kuo efektyvesnes mokyklos veiklos.

4. Pareigybes pavaldumas - Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas
MaZeikiq rajono savivaldybes tarybai ir MaZeikiq rajono savivaldybes Merui.

II. SKYRIUS
KVALIF'IKACINIAI REIKALAVIMAI MOKYKLOS DIREKTORruI

5. Mokyklos direktorius privalo:
5. l. tureti ne Zemesni kaip auk5t4jI kolegini ar jam lygiaverti i5silavinim4;
5.2. atitikti bent vienq i5 Siq reikalavimq:
5.2.1. tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesnikaip 3 metq pedagoginio darbo staZ4;

5.2.2. urlti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq

pedagoginio darbo staZ4;

5.2.3. tureti ne maZesng kaip 3 meq 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 ,,Del Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5o

patvirtinimo" (toliau - Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5as), patirti ir Svietimo vadybos

kvalifikacini laipsni;
5.3. tureti Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos I d. isakymu

Nr. V-l194 patvirtintq Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybes Svietimo istaigq
(iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apra5o 5 punkte nustatlrtas vadovavimo Svietimo

istaigai kompetencijas;
5.4. tureti ne maZesng kaip vienq metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems)

patirti;
5. 5. moketi naudotis informac inemis technologij omis;
5.6. 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;

5.7. ne Zemesniu kaip B1 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nustaf44 ir apibiidint4 SeSiq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 iS trUq
Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, prancEzq ar vokiediq);

5.8. buti nepriekaiStingos reputacijos, kaip ji yra apibreZta Lietuvos Respublikos Svietimo

istatyme.



5.9. i5manyti Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus ir kitus teises
aktus, reglamentuojandius istaigq valdymq ir darbo santykiq reguliavim4, Svietimo sistemos
sandaros ir Svietimo veiklos pradus.

III. SKYRIUS
MOKYKLOS DIREKTORIAUS TUNKCIJO S

6. Mokyklos direktorius atlieka Sias pagrindines funkcijas:
6.1. tvirtina strategini planq, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir MaZeikiq rajono

savivaldybes vykdomoj i institucij a ar jos igaliotas asmuo;
6.2. tvirtina metini veiklos planQ, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
6.3. tvirtina Mokyklos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir MaZeikiq

rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo.

6.4. tvirtina Mokyklos vidaus strukt[r4, Mokyklos darbuotojq pareigybiq sqra5q,

nevirSydamas MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos nustatlrto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus; tvirtina darbuotojq darbo uZmokesti (koeficientq) ir nustato kitas
darbo apmokejimo s4lygas;

6.5. tvirtina mokyojq ir darbuotojq pareigybiq apraSymus, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo Mokyklos darbuotojus,
skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

6.6. priima mokinius MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro

mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

6.7. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklese
nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

6.8. suderings su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
6.9. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
6.10. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano

rengimui, jq igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklq pavestoms funkcijoms
atlikti, uZdaviniams lgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklq, materialinius ir
intelektinius iSteklius;

6.11. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
6.12. sudaro teises aktq nustatytas komisijas; darbo grupes, metoding grupg;

6.13. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
6.14. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojimq ir valdym4 teises aktq nustalrta

tvarka;
6.15. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtq, le5as ir jais disponuoja;

r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq

valdym4 ir naudojim4;
6.16. riipinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas kelti kvalifikacijq, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka;

6.17. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
6.18. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rDpintojais), pagalbq mokiniui,

mokytojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis
vaiko teisiq apsaugos srityje;

6. I 9. atstovauj a Mokyklai kitose institucij ose ;
6.20. uZtikina, kad butq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Mokyklos nuostatq;
6.21. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaiq rinkiniai ir statistines ataskaitos bEtq teisingi;



6.22. uLtiluina racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksmingq Mokyklos vidaus
kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

6.23. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apm5yme nustatytas funkcijas.

IV. SKYRIUS
MOKYKTOS DIREKTORIAUS ATSAKOMYBT

7. Mokyklos direktorius atsako:

7.1. tJL Lietuvos Respublikos istafymq ir kitq teises aktq laikym4si Mokykloje, uZ

demokratini Mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavimq, tinkam4 funkcijq atlikimq,
nustagrtq Mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq, Mokyklos veiklos rezultatus; vL gerq ir
veiksming4 vaiko minimalios prieZitiros priemoniq igyvendinim4;

7.2. uL pareigybes apra5yme nurodyq funkcijq tinkamq vykdymq ir pavestq uZduodiq

atlikimq laiku;
7.3.uL netinkam4 funkcijq vykdymq Mokyklos direktorius atsako istatymq nustat;rta

tvarka.
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