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1. PaneveZio ,,Zemynos" progimnazijos direktorius (toliau

direktorius) yra biudZetines
vadovas,
pagal
dirbantis
darbo
pavaldus
sutarti,
savininko
teises
ir pareigas igyvendinaniiai
istaigos
institucijai ar jos igaliotam asmeniui.
2, Pareigybes lygis - ,{2,

II

SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIES PENEIGAS EINAN.IAM DARBUoToJUI
3. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. tureti auk5tqji universitetini ar jam lygiaverri i5silavinimq;
3.2. atitikti bent vienq i5 Siq reikalavimq:
3.2.1. turetl pedagogo kvalifikacijq ir ne maZesnl kaip 3 metq pedagoginio darbo sraZq;
i}.2.2. tLrreti magtstro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio
darbo staZq;

3.2.3. tureti ne maZesnq kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukltesnl
kvalifikacijt+ lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5E, parvirtinrE Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5o
patvirtinimo", patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacin[ laipsni;
3.3. tureti Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svierimo istaigq (isskyrus
aukStqsias mokyklas) vadovams apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
mtnistro 2011 m. liepos 1 d. isakymu Nr. V-1194,5 punkte nustatytas vadovavimo Svretimo
lstaigai
kompetencijas;

3.4. tureti ne maZesnq kaip vienq metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems)
patirti arba tureti ne maZesnq kaip 2 metq Svietimo organizavimo ir (ar) prieZitros patirti,
igytq

vieSoj o administravimo institucijoj e arba Svietimo pagalbos [staigoj e;

3.5. moketi naudotis informacinemis technologijomis;

3.6. gerai moketi lietuvlq kalbq, jos mokejimo lygis turi aritikri Valstybines

kalbos

mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 n'r. gruodZio 24 d.
nutarimu Nr. 16UB,,Del valstvbines kalbos mokejimo kategorijq patvrrtinrmo ir lgyvendinimo,,

rerkalavimus;

3.7. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nustatytq ir apibr:dintq 5e5iq kalbos mokejimo lygiq sistemq) moketi bent vienq i5 trijrl
Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, prancuzq ar vokietiq);
3.8.
istatyme;

blti

nepriekaiStingos reputacijos, kaip

ji yra apibreZta

Lietuvos Respublikos 5vietimo

ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyrtausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos 5vietimo ir moksio ministro
isakymais,
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos
Respublikos vie5qiq ir privaiiq interesq derinimo valstybes tarnyboje [statymu, Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, PaneveZio miesto savivaldybes tarybos sprendimais,
3,9, iSmanyti
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Savivaldybes mero potvarkiais ir kitais teises aktais, reglamentuojaniiais Svietimo organizavimq,
biudZetiniq istaigq finansavimo tvarkE, darbo santykiq reguliavimq.

SKYRIUS
SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
IⅡ

4.E)irektol・

lus vykdo gias funkcilas:

4.l o「 3aniztl()ja iF k00rdinuoja progimnazijOs(biudzetinё s istaigos)VeiklQ paveStOms
funkc可 oms atlikti,uttdaviniams igyvendintil

4.2. vykdo peda80ginё s veiklos i「 jOs veikslrlingumO stebё senQ, analizuoja ir vertina
prOgimnazttos velk]1,materialinius ir intelektinius iSteklius;
4.3,vadovauja progimnazttos strateginlo plano ir metiniu Veik10S planЧ

,こ vietimo

program■

rengiIIlui,pritarus PTogilnnazttos tarybai juos tvirtina,vadovauia jll Vykdylnui;

4.4. tvirtina progilnnazijos vidaus struktirQ, gilnnazttos darbuotojtl pareigybill slragQ,
nevirgydamas nustatyto didを iauslo leistinO pare18ybi■ Skaiこ iaus;
45.nustato progilnnazllos struktiriniЧ padalittiЧ tikSlus,uを davinius,funkcttaS,direktoriaus
Pavaduoto]tl ugdymul,progllllnazttos Struktirinlll padalinltl vadOV■ l veiklos sritis;
teisё s

4.6.nustato darbuotojЧ Pareigines algas,priemOkas,remdamasis galiOjanこ iais norminiais
aktais,ne宙 rSydamas nustatメ o darbO apmOkё jimO fOndo,suderinqs su darbuotojЧ
4.7.Lietuvos Respublikos darbo kOdekso ir kitЧ

atStOVais;

S aktu nuStatyta tvarka pr五 ma l darbQ ir
atleidZia ig jO mokytojus,kitus ugdylllo procese dal〕、
/aujandius asmenis ir aptarnaujantlit perSOnall,
teiSё

tvirtina jll pareigybitl apraSylllus,atlieka kitas personalo valdymo funkcijasi
4 8 uZtikrina,kad prOgiIIInazijoje blltЧ
nuostatЧ

laikonlasl lStatymЧ ,kitu teisOs aktu ir prOgilnnazttos

;

49.sudaro mokiniams ir darbuotojarlls m darbo sQlygas visais su mOkymusi ir darbu
SuSttusiais aspektaisi

4.10 vadovaudamasis istatymais ir kitais teisё s aktais, progimnazijOs darbo tvarkos
nustato mokytoj■ , kitu ugdyrl10 PTOCese dalyvaujanё ill asmen■ , aptarnauianこ 10jo

taisyklё se

personalo ir rnokinill teises,Pareigas ir atsako「 lnybq:

411.suderincs su proginlnazttos taryba,tvirtina progilnnaziiOS darbO tvarkOs taisykles;
4、

12.garantuoja,kad Pagal Lietuvos Respubhkos vieζ

ojo sektoriaus atskaitOmybOs lStatymQ

teikiarlli ataskaitll rinkinial ir statistinё s ataskaitos batll teisingi;

4,13.teisOs aktu nustatyta tvarka valdo,naudoja prOgilllnazlios turtQ,lё ζ
as ir iaiS diSPonuoja;
rttpinasi intelektiniais,Inaterialiniais,finansiniais,inforl■ aciniais igtekliais;
4,14.uZtikrina raclonalll ir taupll lё も
ll,turtO naudojiml,veikSIIlingl lstaigos vidaus kOntr01ё s
sistemos sukこ riml,jOs VeikimQ ir tObulinimQ;

4.15. teikia pritarti Savivaldybes tarybai metines veiklos ataskaitas ir tvirtinti finansiniq
ataskaitq rinkini;
4.16. rtpinasi metodines veiklos org,anizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
sqlygas
kelti kvalifikacijq, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybq
iiems
atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
4.17. sudaro tcises aktq r-rustatytas komisijas, darbo, projektines ir metodines grupes,

metodinq tarybq;

4.18. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq sudarymq, progimnazijos velklos
kokybes isivertinrmq;
4.19. vadovauja mokytojq tarybai;
4.20. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises
aktq nustatyta tvarka;
4.21' Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros istatymo nustatyta
tvarka kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del minimahos ir vidutines prieZi,ios
priemoniq vaikui skyrimo:
4.22. uLtikrina tinkamq mokiniq maitinimq;
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4.23. li mokinio elgesio normq paZeidimq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikro priemones, nllmatytas Lretuvos Respubiikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
4.24. leidZia isakymus, kontroliuoj a j q vykdymq;
4.25. progimnazijos vardu sudaro sutartis del progimnazijos funkcijq atlikimo;
4.26. organizuoja progimnazijos dokumentq saugojimq ir valdymq teises aktq nustatyta
tvarka;
4.27. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rflpintojais), socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tar:nybomis ir kitomis institucijomis, dirbaniiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;
4.28. atstovauja progimnazijai kitose institucijose, [staigose;
4.29. vykdo vie5uosius pirkimus;
4.30. r-rZtikrina Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos
informacijos skelbimq, demokratini Svietimo istaigos valdymq, mokytojo etikos normq laikymqsi,
skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavimq, sveikq, saugiq, uZkertandiq
keiiq bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems [prodiams aplinkq;
4.31. reklan'ruoja progimnazijq mieste, Respublikoje, uZsienyje;
4.32. gegistruoja progimnazijos nuostatus Juridiniq asmenq registre;
4.3:3. dall savo funkciiq teises aktrl nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams;
4.34. vykdo kitas teises aktuose ir progimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas.

