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PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybds mero
2021m.liepos 2 d.
potvarkiu Nr.M22-44

VILNIAUS R. SUDERVES MARIANO ZDZIF.;CHOVSKIO PAGRINDINES MOKYKLOS
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYU.I,S

I SKYRIUS
PAREIGYBE

l. Vilniaus r. Suderves Mariano Zdziechovskio pagri4dines mokyklos (toliau - Mokykla)
direktoriaus (toliau - Direktorius) pareigybe yra priskiriama biudZetiniq istaigq vadovq ir jq
pavaduotoj q pareigybiq grupei.

2. Pareigybes lygis - A2.
3. Pareigybes paskirtis - planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Mokyklos darb4, atsiZvelgiant

i Mokyklai priskirtus uZdavinius ir vykdomas funkcijas, siekiant igyvendinti Mokyklai i5keltus
tikslus.

4. Direktoriq vie5o konkurso bUdu i pareigas penkeriems metams skiria ir atleidZia i5 jq,
kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kitq teises aktq nustagrta tvarka vykdo Vilniaus rajono savivaldybes (toliau - Savivaldybe) meras.

5. Direktoriaus pareigybe priskiriama darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,
kategorijai.

6. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais poistatyminiais teises
aktais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Savivaldybes tarybos
sprendimais, Savivaldybes mero potvarkiais, Savivaldybes administracijos direktoriaus,
Savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus vedejo isakymais, Mokyklos nuostatais ir Siuo
pareigybes apraiymu.

7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus savininko teises ir pareigas igyvendinandiai
institucijai ir Savivaldybes merui.

8. Direktoriaus veikla vertinama teises aktq nustatyta tvarka. UZ savo pareigq nevykdym4
ar netinkam4 vykdym4, darho drausmds paZeidimus Direktorius atsako Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teisds aktq nustatyta tvarka.

9. Direktoriq, jo nesant, pavaduoja direkloriaus pavaduotojas ugdymui. Nesant
Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Direktoriq pavaduoja Savivaldybes mero
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka paskirtas asmuo.

10. Sis pareigybes apra5ymas, pasikeitus Lietuvos Respublikos istatymams arba kitiems
norminiams teisds aktams ir esant butinybei, gali bflti keidiamas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANEIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

11. Mokyklos direktorius turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
I I .l . tureti auk5taji universitetini ar jarn lygiaverti iSsilavinim4;
I 1.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
ll.2.l. tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo stail1;
11.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq

pedagoginio darbo staiq;
11.2.3. tureti ugdymo mokslq arba verslo vadybos magistro kvalifikacini laipsni arba

vie5ojo administravimo magistro kvalifikacini laipsni, igytq baigus Svietimo vadybos studijas, arba
jam lygiavertg aukStojo mokslo kvalifikacijq, taip pat tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines
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veiklos patirti, 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 kvalifikacij q sandaros apra5o patvirtinimo";

11.2.4. tureti magistro kvalifikacini laipsni arba jam lygiavertg auk5tojo mokslo
kvalifikacij 4, ne malesng kaip 3 metq profesines veiklos Svietimo srityje patirti, kuri atitinka VI ar

aukStesnf kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacdq sandaros apraS4, ir Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. isakymu Nr. V-I194 patvirtinto Kvalifikaciniq
reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams

apraSo (toliau - kvalifikaciniq reikalavimq apra5as) 5.2.2 paprxtktyje apibreZtos vadovavimo
ugdymui ir mokymuisi kompetencijos ivertinimas yra ne Zemesnio kaip auk5to lygio;

11.3. tureti kvalifikaciniq reikalavimq apra5o 5 punkte nustatytas vadovavimo Svietimo

istaigai kompetencij as;

11.4. tureti ne maZesng kaip vienq metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems)
patirti arba tureti ne maZesng kaip vienq metq Svietimo organizavimo ir (ar) prieZiuros patirti, igyt4
vieSoj o administravimo institucij oj e arba Svietimo pagalbos istaigoje;

1 1 .5. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
11.6. gerai moketi lietuviq kalb4, kurios 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;'

11.7. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nustatyt4 ir apib[dint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem{ moketi bent vien4 i5 trijq
Europos Sqjungos darbo kalbq (angl,+, vokiediq ar pranctizq);

I 1.8. buti nepriekai5tingos reputacijos, kaip ji yra apibreZta Lietuvos Respublikos Svietimo

istatyme.
12. Papildomas reikalavimas - ne Zemesniu kaip 82 kalbos mokejimo lygiu (pagal

Bendruosiuose Europos kalbq metmenyse nustatyt4 ir apib[dint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq
sistem4) moketi tautiniq maZumq mokomqj4 kalb4 (lenkq).

D rRE Kr l'lifJJiY,iKC IJ o s

13. Direktorius atlieka Sias funkcijas:
13.1. planuoja, organintoja ir kontroliuoja Mokyklos veikl4, uZtikrindamas Mokyklai

pavestq funkcijq vykdym4, nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
13.2. informuoja ir supaZindina Mokyklos bendruomenQ su valstybine ir Savivaldybes

Svietimo politika, inicijuoj a j os igyvendinim4;
13.3. puoseleja gimt4j4 kalb4, kult0ros tradicijas, atviros pilietines visuomends principus;
13.4. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metiniq veiklos plantl, mokslo metq ugdymo

plantl rengimui, juos tvirtina, vadovauja jrl vykdymui ir Bendrqfq ugdymo programq

igyvendinimui;
13.5. derina Mokyklos ugdymo plan4 su Savivaldybes administracijos Svietimo skyriumi,

organizuoja ugdymo plano igyvendinimq ir vykdo jo prieZiflr4, uZtikdna kokybi5k4 ugdymo
proces4;

13.6. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
I3.7. vadovauja Mokyklos mokyojq tarybai, rfipinasi mokytojq metodines veiklos

organizavimu, koordinuoja kitq Mokyklos savivaldos institucijq veikl4, sudaro teises aktq nustatyta
tvarka komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metoding taryb4, dalyvauja su Mokyklos veikla
susijusiuose posediiuose, komisijq ir darbo grupiq veikloje;

13.8. Mokyklos vardu sudaro sutartis, leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdymq, imasi
kitq teises aktais nustatytq veiksmq tinkamai Mokyklos veiklai uZtilainti;
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13.9. stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesq, ugdymo rezultatus, mokytojq darbE,
priZilri personalo veikl4, sprendimq ir nurodymq vykdym4, tobulina ugdymo proces4 bei Mokyklos
veikl4;

13.10. rengia metines veiklos ir statistines ataskaitas, teikia jas Vilniaus rajono
savivaldybes tarybai; garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos btitq teisingi;
13. I I . priima mokinius i Mokykl4 teises aktq nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;
13.12. uZtikrina tinkam4 vaikq maitinim4 teises aktq nustatyta tvarka;
13.13. uZtikrina tinkam4 socialiniq paslaugq mokiniams teikim4 (paveZejim4 i Mokykl4 ir

atgal, nemokamq maitinim4) ir kitq pagalb4 teises akfq nustat;rta tvarka;
13.14. organizuoja specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq ugdym4, socialines

pedagogines, psichologines, specialiosios pedagogines ir kitos Svietimo pagalbos teikim4;
13.15. uZtikrina mokiniq ugdymo pasiekimq patikrinimq organizavimq ir vykdym4;
13.16. inicijuoja mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo bei mokiniq elgesio vertinimo,

skatinimo ir nuobaudq sistemq klrim4, uZ elgesio normq paZeidim4 skiria mokiniams drausmines
auklejamojo poveikio priemones, nustatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

13.17 . sudaro Mokyklos Vaiko gerovds komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;
13.18. uZtikrina veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq ir kitq Vaiko

minimalios ir vidutines prieZitros istatyme mokyklai priskirtq funkcijq vykdym4;
13.19. Vaiko minimalios ir vidutines prieZitiros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi i

savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZitiros priemoniq vaikui
skyrimo;

13.20. uZtikrina sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos
aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplinkq, sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas ugdymosi ir darbo s4lygas;

l3.2L imasi skubiq, teisi5kai pagristq sprendimq ir priemoniq, kai yra gresme mokiniq,
darbuotojq sveikatai, saugumui ir turto apsaugai, nedelsdamas informuoja Savivaldybes
administracijos Svietimo skyriq ir atsakingas valstybines institucijas apie avarines situacdas,
nelaimingus atsitikimus, valstybiniq prieZi[ros institucijq teikiamas i5vadas;

13.22. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i
darb4 ir atleidZia i5 jo direktoriaus pavaduotojus ugdymui ir iikio reikalams, mokyojus, kitus
ugdymo procese dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, nustato jq veiklos sritis ir darbo
uZmokesti;

13.23. rengia ir tvirtina mokytojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq ir
aptarnaujandio personalo pareigybiq apra5ymus, darbo bei atostogq grafikus;

13.24. teises aktq nustat5rta tvarka skatina Mokyklos darbuotojus, sprendZia darbo pareigq
paZeidimo klausimus, leidZia darbuotojus atostogq, i komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo
kursus, laikinai nu5alina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie darbo metu yra neblaiv[s, apsvaigg nuo
s4moningai panaudotq narkotiniq ar toksiniq medZiagq;

13.25. organizuoja trdkstamq mokytojq ir kitq darbuotojq paieSk4;
13.26. suderings su Savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu, tvirtina

Mokyklos strukttirq ir darbuotojq pareigybiq sqraS4, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus;

13.27. suderings su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles,
teises aktq nustatyta tvarka nustato jose mokiniq, mokytojq ir kitq darbuotojq teises, pareigas,
atsakomybg, bendruomenes nariq elgesio ir etikos normas;

13.28. vertina Mokyklos mokytojq, kitq darbuotojq praktinE veiklq, rtipinasi darbuotojq
profesiniu tobulejimu, sudaro s4lygas jiems kelti kvalifikacijE, organizuoja mokyojq atestacij4
teises aktq nustatyta tvarka, formuoja demokratinius, bendradarbiavimu grindZiamus Mokyklos
bendruomenes santykius, skatina etikos normq laikym4si Mokykloje;

13.29. inicijuoja Mokyklos veiklos kokybes isivertinimq, sudaro s4lygas i5oriniam veiklos
vertinimui atlikti;
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13.30. uZtikrina demokratini valdym4, bendradarbiavimu gristus santykius, pedagogq
etikos kodekso reikalavimq laikym4si molykioje, skaidriai priimairus sprenaimus, Mokyklos
bendruomenes nariq informavim4;

13.31. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei
savo metq veiklos ataskait4 ir vie5ai j4 paskelbia;

ir Mokyklos tarybai svarstyti

13'32' vie5ai skelbia apie Mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimoprogramas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, rnoliuru, paslaugas, mokytojqkvalifikacij4, svarbiausius veiklos kokybei isivertinimo"i.ruttutur, u.na*o*en6s tradicijas irpasiekimus ir kitQ informacii4 teisds aktq nustatyta tvarka;
13'33' organizuoja Mokyklos dokumentq valdym4 ir saugojim4 teises aktq nustatyta

tvarka;
13'34' organizuoja darbuotojq instruktavim4 darbo ir prieigaisrines saugos klausimais,koordinuoja atitinkamq instrukcijq 

-ringim4, 
jas tvirtina ir tontr"oliuoja, kaip laikomasi jq

reikalavimq;
13'35' bendradarbiauja su m_gkliu tevais (globejais), pagalb4 mokiniui, mokytojui irmokyklai teikiandiomis.istaigomis, policijos, sveikatos prieziuior, r]o.iuri"ir+ paslaugq istaigomis,vaiko teisiq apsaugq uZtikrinandiomis institucij omis;
13'36' kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje neb0tq vartojami alkoholiniai gerimai,

narkotines ar psichotropines medZiagos, imasi pri.-oniq, kad laiku Uutq suteif<ta pagalba mokiniui,kurio atZvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksuajinio ar kitokio pobtdZio i5naudojimas, irapie tai informuoj a suinteresuotas institucij as ;
13'37 ' atstovauja Mokyklai valstybes ir savivaldybiq institucijose ir istaigose arba igatiojakitus darbuotojus atstovauti Mokyklai saniykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
13'38' analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo iStekliq buklg, rupinasi materialiniais,

intelektualiniais, finansiniais ir informaciniais istekliais, teikia dokumentus Mokyklos finansineiatskaitomybei parengti;
13'39. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Mokyklos turtu beile5omis, uZtikrina jq racionalq valdym4 ir naudojim4;
13'40' organizuoja Mokyklos turto inventorizacij4, mokyklos biudZeto programq sqmatqprojektq rengim4, tvirtina metines Mokyklos pajamq ir ishiJq r4*utur, jas igyvendina;

,..^^ .,.,*l-'^41' 
derina Mokyklos pedagbgini,l ii Lit,+ darbuotojq s4rasus teisds aktq nustatyta tvarka,

JUOS tvtrtma;
13'42' kartu su Mokyklos tarybasprendZia Mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkoskflrimo klausimus;
13'43. organizuoja vie5uosius nlkimus Vie5qjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka;
13'44' nagrineja piliediq ir Mokyklos uenaruomen€s'nariq prasyrnus, parei5kimus irskundus, susij_usius su Mokyklos funkcijomis, organizuoja atsakymq iiuos rengim4;
13'45' 

"ykd9 
Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausyb"r r,ut*irntri, srietimo, mokslo irsporto ministro isakymus, Savivaldybes ,fl{b9r rp..ndi.rr, saviratdybe, -..o potvarkius,Savivaldybes administracijos direktoriaus, Svietimo skyriaus v-edejo irut yr*r, kitq teises aktqreikalavimus;

13'46' vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir Mokyklos nuostatuose nustatytasfunkcijas.

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS TEISES IR ATSAKOMYBE

14. Direktorius turi teisg:
14' I ' kelti kvalifikacij 4 pagaljo pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
14'2' bendradarbiauti su ivairiomis istaigomis, visuomeninemis organizacijomis LietuvosRespublikoje ir uz jos ribq, vykdant valstybing ir Su"iuaayles svietimo potitlta;
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14.3. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustat5rtas atostogas ir
valstybes nustatytas lengvatas;

I 4.4. dalyvauti Mokyklos savivaldoj e;

14.5. baiggs penkeriq metq kadencrjq, dalyvauti tos padios Mokyklos vie5ame konkurse
vadovo pareigoms eiti.

15. Direktorius teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ:
15.1. funkcijq, i5vardintq Siame pareigybes apraSyme ir Mokyklos nuostatuose, atlikim4;
15.2. visq Mokyklos veikl4 ir veiklos rezultatus;
15.3. Mokyklos i5tekliq valdym4, finansing veikl4, turto naudojim4 ir disponavimQjuo;
15.4. prekiq, paslaugq ir darbq pirkim4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq

pirkimq istatymu;
1 5.5. demokratini Mokyklos valdym4, priimamus sprertdimus;
15.6. darbo, civilines ir prieSgaisrines saugos taisykliq laikymqsi;
15.7. teikiamq duomenq apie Mokyklq ir savo veikl4 teisingum4;
15.8. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Savivaldybes tarybos sprendimq,

Savivaldybes mero potvarkiq, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Savivaldybes
administracijos Svietimo skyriaus vedejo isakymq laikym4si bei jq tinkamq igyvendinim4
Mokykloje.

SUSIPAZINAU
Vilniaus r. Suderves Mariano Zdziechovskio

(data)

oas?haines mokvklosr direktorius
( &.a n e..nx.. ..".. *.Jn. r.e.* .l.u* n r
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