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KUPISKIO R. SUBAdIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBES APRASYUAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Kupi5kio r. Subadiaus gimnazijos direktoriaus pareigybe

biudZetiniq istaigq vadovq ir jq pavaduotojq pareigybiq grupes.

2. Pareigybes lygis - A2.

3. KupiSkio r. Subadiaus gimnazijos direktorius (toliau -
Kupi5kio r. Subadiaus gimnazijos (toliau - Mokykla) veiklai.

(toliau - pareigybe) yra

Darbuotojas) vadovauja

II SKYRIUS
SPECIALUS NNXA,LAVIMAI SMS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOToJUI

4. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

4. 1. tureti auk5tqii universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4;

4.2. atitlkti bent vien4 i5 Siq reikalavimq: ) .

4.2.1. tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staLq;

4.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq

pedagoginio darbo stai4;

4.2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukStesni

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 apraSas), patirti ir Svietimo vadybos

kvalifikacini laipsni;

4.3. tureti ne maZesng kaip vienq metq vadovavimo asmenU grupei (grupems) patirtil

4.4. moketi naudotis informacinemis technolo gij omis ;

4.5. gerai moketi lietuviq kalb4. jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos

mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio24 d. nutarimu

Nr. 1688 ,,Ddl valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir [gyvendinimo", reikalavimus;

4.6. ne Zemesniu kaip Bl kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbu

metmenyse nustatyt4 ir apibfldint4 SeSiq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5 triiq

Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, prancfizq ar vokiediq):
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4.7. tureti Kvatifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq

(iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 201 1 m. liepos 1 d. isakymu Nr. V-1 194 ,,Del Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq

ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apraSo patvirtinimo", 5

punkte nustatytas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas.

5. Darbuotoj as privalo buti nepriekai5tingos reputacij os.

III SKYRIUS
St.q,s pAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJos

6. Sias pareigas einantis Darbuotojas vykdo Sias funkcijas:

6.1. vadovauja Svietimo istaigos strateginio plano, metiniq veiklos planr+, Svietimo

programq rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo mokykloje priemoniq

igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

6.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnauj anti personal4, tvirtina j q pareigybiq apraSymus ;

6.3. atsako uZ informacijos apie mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo

Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq

kvalifrkacij4, svarbiausius mokyklos iSorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenes tradicijas

ir pasiekimus skelbim4 vie5ai, demokratini Svietimo istaigos valdym4, uZtiltrina bendradarbiavimu

gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus,

Svietimo istaigos bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo

profesini tobulejim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplink4;

6.4. rupinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trukstamq

darbuotojtl paie5k4;

6.5. analizuoja Svietimo istaigos veiklos ir valdymo i5tekliq bflklg, atsako uZ Svietimo

istaigos veiklos rezultatus, ugdymo kokybg, mokiniq paiang1 ir pasiekimus;

6.6. kartu su mokyklos taryba sprendZia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos

k[rimo klausimus;

6.7. kreipiasi Vaiko minimalios ir vidutines prieZiflros istatymo nustatyta tvarka i

Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZi[ros priemoniq vaikui

skyrimo;

6.8. organtzuoja Mokyklos veikl4 taip. kad bdtq igyvendinami Mokyklos tikslai ir

kokybiSkai atliekamos nustatytos funkcijoq;
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6.9. inicijuoja Mokyklos veiklos isivertinim4, isivertinimo ir i5ores vertinimo duomenis

L naudoja Mokyklos veiklai tobulinti;

6.10. ne maiiaukaip de5imt procentq menesio darbo laiko skiria Mokyklos pedagoginiq

darbuotojq veiklq (pamokq, pratybq, kt. uZsiemimq) stebejimui ir jq vertinimui ra5tu;

6.1 1. stebi, analizuoja ir vertina Mokyklos nepedagoginiq darbuotojq darbo kokybE;

6.12. tvirtina Mokyklos valdymo struktflros schem4;

6.13. tvirtina pareigybiq sqraS4, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq

skaidiaus;

6.14. nustato Mokyklos darbuotojq tarnybiniq atlyginimq koeficientus, esant teises aktq

reikalavimams - suderina su darbuotojq atstovais, wirtina darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijas,

darbo tvarkos taisykles, atostogq, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos Ziniara5dius, pamokq,

neformaliojo Svietimo tvarkaraSdius ir kita;
\- 

6.15. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;

6.16. inicijuoja ivairiq projektq rengim4, 1e5q pritraukim4 Mokyklai;

6.17. i5samiai analizuoja ugdymo, nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo,

pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo, brandos egzaminq rezultatus ir imasi priemoniq mokiniq

pasiekimams gerinti;

6.18. organizuoja Mokyklos dokumentq valdym4 ir saugojim4 teises aktq nustat5rta

tvarka;

6. I 9. r[pinasi darbuotojr4 kvalifikacij os tobulinimu;

6.20. pletoja bendradarbiavim4 su mokiniq tevais (globejais, r0pintojais);

6.21. bendradarbiauja su Savivaldybes administracijos Kultlros, Svietimo ir sporto

skyriumi;
\- 

6.22. palalko rySius su Savivaldybes administracijos Vaiko teisiq apsaugos skyriumi,

Svietimo, sporto, kulturos ir kitomis istaigomis, Mokyklos remejais, vietos bendruomene;

6.23. rfipinasi Mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais, atsako

uZ priklausandiq pastatq ir kito materialiojo turto prieZi[r4 bei tinkam4 naudojim4;

6 .24. atstovauj a Mokykl ai ivairio se institucij o se, tei smuo se ;

6.25. rengia Mokyklos vadovo veiklos meting ataskait4, teikia j4 svarsfiti ir skelbia

viesai teises aktq nustatyta tvarka;

6.26. orgarrizuoja nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo, mokinir4 pagrindinio

ugdymo pasiekimq patikrinimo, brandos egzaminq vykdym4, vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq

patikrinimo ir mokykliniq brandos egzaminq vykdymo ir vertinimo prieZifir4;

6.27. sudaro Mokyklos Vaiko gerovds komisij4. rupinasi specialiosios, specialiosios

pedagogines. socialines pedagogines bei psichologines pagalbos mokiniams teikimu;
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U.28. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebltq vartojami alkoholiniai gerimai,

v 
narkotines ar psichotropines medZiagos;

6.29. kartu su Mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant Mokyklos pastatq ar Mokyklos

teritorijoje stagrti judriojo (mobiliojo) rySio stotis istatymq nustatyta tvarka;

6.30. uZtikrina, kad su mokiniais nebfltq vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie

eksperimentai, galintys pakenkti vaiko sveikatai ar gyvybei;

6.31. imasi priemoniq, kad laiku bfitq suteikta pagalba vaikui, kurio atZvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta ir kitokio pobtdZio i5naudojimas ir apie tai informuoja Kupi5kio rajono

savivaldybes administracijos Vaiko teisiq apsaugos skyriq, policij4, medikus;

6.32. uLtil<rina mokiniq veZim4 teises aktq nustatyta tvarka;

6.33. r[pinasi mokiniq maitinimo kokybe;

6.34. rflpinasi Mokyklai priklausandiais pastatais, kitu materialiuoju turtu, nedelsiant
\-

imasi priemoniq tinkamai jq bfiklei uZtikrinti;

6.35. inicijuoja kultfirines, menines veiklas Mokykloje, skatina aktyvq Mokyklos

bendruomenes nariq dalyvavim4 Savivaldybes kulturiniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose;

6.36. teikia valstybds ir savivaldybes institucijoms bei Savivaldybes administracijos

Kulturos, Svietimo ir sporto skyriui pagal jq kompetencij4 Mokyklos dokumentus, informacij4 ir

ataskaitas;

6.37. vykdo su Mokyklos veikla susijusius Savivaldybes administracijos Kultflros,

Svietimo ir sporto skyriaus vedejo pavedimus ir uZduotis;

6.38. uZtikrina racionalq ir taupq 1e5q bei turto naudojim4, atsako uZ Svietimo istaigos

finansing buklg, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Svietimo istaigos le5q, turto naudojimu

ir disponavimu juo;
l- 

6.39. atsako uZ teisingos, tikslios informacijos ir statistiniq duomenq, dokumentq

pateikim4 laiku Savivaldybes tarybai, Savivaldybes administracijos Kulttros, Svietimo ir sporto

skyriui, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijai, registrams ir kitoms institucijoms;

6.40. tLtik,rina darbo drausmg ir mokiniq saugumE mokykloje;

6.41. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir Lietuvos Respublikos

teises aktuose.

7. Darbuotojui i5vykus ! komandiruotg. sergant, atostogaujant arba nebtnant darbe del

kitq pateisinamq prieZasdiq, jo pareigas atlieka Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ar ugdym4

organizuojandio skyriaus vedejas, kurio pareigybes apra5yme 5i funkcija numatyta, arba kitas

darbuotojas, kuriam pavesta laikinai eiti Sias pareigas Savivaldybds mero potvarkiu.

8. Darbuotojas uZ pavestr4 fuhkcijq vykdym4 atsako Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.
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9. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybes menri ir atskaitingas Savivaldybes
L, tarybai.

(vardas, pavard€)
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