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BIUDZETII\IES ISTNGOS VILNIAUS LoPSELIo-DARZELIo,,VERINELIS..
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYVTNS

I. FAREIGYBE
1. BiudZetirres istaigos Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Verinelis" (toliau
- {staiga) direktoriaus
Direktorius)
pareigybe
yra
priskiriama
jq
biudZetiniq istaigq vadovq ir
pavaduotojq grupei
2.Pareigybes lygis * M.
3. Pareigybes paskigtis - planuoti, organizuoti ir kontroliuoti fstaigos darb4, atsiZvelgiant i
priskirtus
uZdaviniug ir vykdomas funkcijas, siekiant igyvendinti [staigai i5keltus tikslus.
{staigai
4. Direktoriq konkqrso bldu skiria i pareigas ir atleidLia i5 jq Vitniaus miesto savivaldyber;
(toliau - Savivaldybe) tarybp. Kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatlta tvarka vykdo Savivaldybes meras.

(toliau

5.

Direktoriaus p0reigybe priskiriama darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,

kategorijai.
6. Direktorius savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvor;
Respublikos istatymais, Lietpvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, reglamentuojandiais [staigori
veikl4, Lietuvos Respublikos Svietimo
mokslo ministro isakymais, Savivaldybes tarybos
sprendimais, Saviverldybes administracijos direktoriaus, Savivaldybes administracijos Svietimo,
kultrlros ir sporto dr:partampnto direktoriaus ir Sio departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaur;
vedejo isakymais, {staigos nuostatais ir Siuo pareigybes apra5ymu.

ir

7.

institucijai.

Direktor:ius yra tiesiogiai pavaldus savininko teises

ir pareigas igyvendinandiai

jo

8. Direktoriq,
nesant, pavaduoja Direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Nesanil
direktoriaus ir Direkloriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriq pavaduoja Savivaldybti:s mero Darbo
kodekso ir kitq teises aktr+ nlrstatytal;:rarkapaskirtas asmuo.
9. Sis pareigybes apra5ymas pasikeitus Lietuvos Respublikos istatymams arba kitiemsi
norminiams teises alctams ir esant biitinybei keidiamas [staigos savininko teises igyvendinandiosios;
institucij os arba Direktoriaus iniciatyva.
II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI. EINANEIAM DIREKTORIAUS
PAREIGAS

i0. {staigos Direktopius turi atitikti

Siuos reikalavimus:

10.1. tureti aukSt4ji universitetini ar jam lygiaverti i5silavinim4;

10.2. atitiktii bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
10.2.1. turel.i pedagqgo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staL4;

10.2.2. turdti magfstro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metur
pedagoginio darbo s1:.aLE;
10.2.3. tureti ne mpZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar auk5tesnji
kvalifikacijq lygi peLgal Liefuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikosi
Vyriausybes 2010 rn. gegufes 4 d. nutarimu Nr. 535, patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacinji
laipsni;
10.3. tureti Svietirqro ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. isakymu Nr. V-1194f
patvirtintame Kvalilhkaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus
auk5t4sias mokyklas) vadqvams apraSo 5 punkte nustaty'tas vadovavimo Svietimo istaigai
kompetencijas; Svietimo istaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mqstymo ir pokydirl

valdymo, mokejimo mokytis, vadovavimo Zmonems ir vadovavimo ugdymuil'ir'rnokymuisi
kompetencijos turi buti ne Zemesnio kaip pakankamas lygio, kitos 5 punkte nustatytos
kompetencrjos - ne Zemesnilo kaip silpnas lygio;
10.4. tweti ne maZqsng kaip 1 metq vad ,vavimo asmeil+ grupei (grupems) patirti;
10.5. moketi dirbti su MS Office progr riniu paketu;
10.6. mokr:ti valstybing kalb4 pagal trediq4 valstybines kalbos mokejimo kategorij4,
nustat5rt4 Lietuvos Respubfikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr. 1688
,,Ddl
valstybines kalbos mokej imp kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo";
10.7. ne Ze:mesniu kaip B1 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nustatyt4 ir api$iidint4 Seiiq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 iS trijq
Europos S4jungos darbo kalhq (anglq, pranclzq ar vokiediq);
10.8. iSmanyti Lietluvos Respublikos istatymus, Vyriausybds nutarimus, kitus valstybes ir
Savivaldybes valdy'mo institucijq teises aktus, reglamentuojandius Svietimo istaigq veikl4 ir
valdymq,, darbo santykiq reguliavim4, Svietimo sistemos sandar4, Svietimo organizavimo principus;
10.9. i5manyti Do\nrmentq rengimo taisykliq reikalavimus ir Teises aktq projektq rengimo

rekomendacijas.

11. Direkt,oriumi rregali dirbti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos
istafymo 48 straipsnio 8 dalies 2-7 punktlose iSvardytus atvejus.

Svietimo

III. DIREKTORIAUS F'UNKCIJOS
12. Direktorius, siekdamas igyvendinti [staigai keliamus tikslus, vykdo Sias funkcijas:
12.1. planuoja, orgpnizuoja ir kontroliuoja {staigos veikl4, uZtikrindamas fstaigai pavestl
funkcijq vykdym4, rrustafrtq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
12.2. gavEsi {staigos tarybos ir Savivaldybes vykdomosios institucijos arba jos igalioto
asmens pritarim4, tvirtina {s{aigos strategini veiklos plan4;
12.3. gavgs [staigog tarybos pritarim4, tvirtina [staigos metini veiklos plan4;
12.4. Nirtina Svietimo programas;
12.5. nustatto {staigps strukffiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, Direktoriaus pavaduotojq
veiklos sritis;
12.6. suderings su Savivaldybes vykdom4ja institucrju - jos igaliotu asmeniu, tvirtina
fstaigos strukhir4, diubuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatSrto didZiausio leistino pareigybiq
skaidiaus;
I2.7 . tvirtina [staigos darbuotoj q pareigybiq apra5ymus ;
12.8. suderings su {Btaigos taryba, tvirtina darbo tvarkos taisykles;
12.9 " teikia savininlfo teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai veiklos ataskaitas;
I2.I0. {staigos vard[r sudaro sutartis, reikalingas fstaigos funkcijoms vykdyti;
l2.IL Lietuvos Rqspublikos darbo kodekso ir kitq teises aktr+ nustatyta tvarka priima i
darb4 r atleidLia i5 jo {staigos darbuotojus;
I2.I2. leid:Zia darbuotojus atostogq, skiria drausmines nuobaudas, skatina, i5leidZia i
komandiruotes ir kvrilifikacijos tobulinimo kursus, laikinai nu5alina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie
darbo metu yra neblaiv[s, apsvaigg nuo s4moningai panaudotq narkotiniq ar toksiniq medZiagq;
12.13. orgaLnizuoja darbuotojq instruktavim4 darbo ir prie5gaisrines saugos klausimais,
koordinuoja atitinkanq instrukcijq rengim4 bei jas tvirtina;
12.14. supaZindin4 fstaigos bendruomeng su valstybine Svietimo politika ir telkia
bendruomeng jai igSrvendinii, trumpalaikems ir ilgalaikems [staigos veiklos programoms rengti ir

vykdyti;

ir mokslo
ministro isakymus, Savival{ybes tarybos sprendimus, Savivaldybes administracijos direktoriaus,
Svietimo, kulhrros ir sporlo departamento direktoriaus, to paties departamento Ikimokyklinio
12.15. vykdto Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus, Svietimo

ugdymo skyriaus verlejo isa\ymus, kitq teises aktq reikalavimus;

