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I. PAREIGYBES CIIARAKTERISTIKA

1' Lopselio-darZelio

direktorius (toliau direktorius) yra biudzetines
[staigos vadovas,
dirbantis pagal darbo sutart[ ir gaunantis ailyginim4
is savivaldybes biudZeto.

-

II. TIKSLAS
2' Direktoriaus pareigybe reikalinga valstybinei,
regioninei ir savivaldybes svietimo politikai
igyvendinti, veiklai planuoti, organizuoti]koordinuoti i,
frizi*eti hpselyje- dar2elyje.

III. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
DIREKTORIUI

1

Sias pareigas einantis darbuotojas

reikalavimus:

turi atitikti siuos specialiuosius

kvalifikacinius

iSsilavinim4;
aZesni kaip 3 metq pedagoginio

darbo staiq;
alifrkacijq ir ne rnaZesn[ kaip 2 metq pedagoginio

3.2.3. tureti ne maZesne
kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos
Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d.

gis firri atitikti Valstyhines kalhos mokeiimo
ybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu N..
s darbo kalbq (anglU prancuzq ar vokiediq)

Bendruosiuose Europos kalbq metmenyse

m{.
Iv.

uZdav

SIAS PAREIGAs EINANdIo DARBUoToJo FUNKcIJoS
funkcijas:
liuoja lopSelio-darZelio darb4 uZtilqdna lopSeliui_darZeliui pavestq

2

4

ir atleidZia iS jo lop5elio_darZelio darbuotojus,

o, lopserio-dar{erio veikros ir kitais klausimais.
lio_datZ

tvark4
skirq

o_

io

ymus, lopSelio_{arZelio darbo tuarkos taisykles
ir

rines apsaugos instrukcijas, kontroliuoja, kaip

o plano ir
dymui;

rnetiniU veiklos planrU Svietimo

avimq valdytojo fi.rnkcijas teises aktq nustatyta
4'10' kuria

lops
lo

4'11' aiSkina
Svietimo politik4;

vidaus kontroles sistem4 uztikrina jos veikimqir tobulinim4;
io bendruomenes nariams valgtybing, regioning ir savivaldybes

valstybinei ir savivaldybes Svietimo politikai
veiklos progralnoms vykdyti;
q vertinimo sistBmos kiirim4 lopSelyj e_d arielyje,

nepedago
minis

4.14. atsako uZ pedagoginio ir
pedagogams atestuotis Svietimo ir mokslo

fesin[ tobulejim4 sudaro s4lygas
;

valdym4 uZltikrina bendradarbiavimu grlstus
priimtus sprpndimus;
keliq bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms
elio veikl4 ugdymo rezultatus;
s ir psichologings pagalbos ugdytiniams teikimq
ais (globejais);

skelbim4 apie lop5elyje-dxielyje vykdomas
o galimybes, priemimo sqlygas, mokamas
p5elio -darZelio ilsivertinimo rezultatus, lopSelio-

ir

valdymo i8t.3tiq btiklg, atsako uZ lopSelio-

4.22. sudaro meting lop5elio-darZelio pajamq
tarybai derinti;

ir

i5laidq $emat4, teikia lop5elio-darZelio

ivertinim4;
du;

endZi4 ar leisti 4nt lop5elio-darZelio pastatq ar
tstatymq nustat5rta tvarka;
dybes administracijos
arielio dokumentacij4
4.27. dalyvauja

darbo
fizi

4.28. oryarrizuoja

lopSelio-darZelio funkcij omis

klausimus;

ir skundg

susijusiq su

4.29. be.3Fklo [galiojimo atstovauja
lop5eliui_darZeli
[staigose, sprendZia lopS;lio-dar;;liio klausimus
su kitais

fizi

s4skaitas bankuose:

.

. .4'30. vykdo su lopselio--darzelio uzdaviniais susijusius
administracijos direktoriaus ir svietimo
skyriaus veaejo pavedi

teismuose, valdZios ar valdymo
s, juridiniais asmenimis, atiiaro
rolatinio pob[dZio Savivaldybes
ir uZduotis.

V. ATSAKOMYBE IR ATS
5. Direktorius privalo laikytis Darbo kodekse
ir kituose t ises aktuose nurodytq direktoriaus
pareigq ir atsako uZ tinkamQpareigybes
aprasyme nustatytq funk ijU vykdyma.
6. Lop.elio-darZelio direktorius tiesioliai purrut
Jrr.=S
bes administracijos direktoriui
ir atskaitingas Savivaldybes tarybai,
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