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BIUDZETINES ISTAIGOS VILNIAUS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRO
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYNAAS

I. PAREIGYBE

1. BiudZetines istaigos Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro (toliau - [staiga) direktoriaus
(toliau - direktorius) pareigybe yra priskiiamabiudZetiniq istaigq vadovq ir jq pavaduotojq grupei.

2.Parcigybes lygis - A2.
3. Pareigybes paskirtis - planuoti, organizuoti ir kontroliuoti fstaigos darb4, atsiZvelgiant i

[staigai priskirtus uZdavi.nius ir vykdomas funkcijas, siekiant igyvendinti [staigai i5keltus tikslus.
4. Direktoriq konkurso btdu skiria i pareigas ir atleidilia i5 jq Vilniaus miesto savivaldybes

(toliau - Savivaldybe) taryba. Kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka vykdo Savivaldybds meras.

5. Direktoriaus pareigybe priskiriama darbuotojil,-,dirbandiq pagal darbo sutartis,
kategorijai.

6. Direktorius savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, reglamentuojandiais [staigos
veikl4, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro fsakymais, Savivaldybes tarybos
sprendimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Savivaldybes administracijos Svietimo,
kulturos ir sporto departamento direktoriaus ir Sio departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedejo
isakymais, {staigos nuostatais ir Siuo pareigybes apra5ymu.

7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus savininko teises ir pareigas fgyvendinandiai
institucijai.

8. Direktoriq, jo nesant, pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Nesant direktoriaus
ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriq pavaduoja Savivaldybes mero Darbo kodekso ir
litq teises aktq nustat yta tv arka paskirtas asmuo.

9. Sis pareigybes ap.uty*ar pasikeitus Lietuvos Respublikos istatymams arba kitiems
norminiams teises aktams ir esant bDtinybei keidiamas [staigos savininko teises igyvendinandiosios
institucij os arba direktoriaus iniciatyva.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANdIAM DIREKToRIAUS
PAREIGAS

10. [staigos direktorius turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
I 0. 1 . tureti auk5t4j i universitetini ar j am prilygint4 i5silavinim4;
10.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
10.2.1. tureti pedagogo kvalifikacijq ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staZ4;
10.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio

darbo staZq;

10.2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, 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 kvalifikacijq sandaros apra5o
patvirtinimo", patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacini laipsni;



10.3. tureti Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1d. 1$affitr':Nr.l'V-'l194
patvirtintame Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svieti1o istaigqr:(iSs$yrus
auk5t4sias mokyklas) vadovams apra5o 5 punkte nustatytas vadovavimo;'..Svietimo istaigai
kompetencijas; Svietimo istaigos vadovo asmeriinio veiksmingumo, strateginio ni{Sty-mo ir pokydiq

valdymo, mokejimo mokytis, vadovavimo Zmonems ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi

kompetencijos turi bfiti ne Zemesnio kaip pakankamo lygio, kitos 5 punkte nustatytos

kompetencrjos - ne Zemesnio kaip silpno lygio;- 
10.4. tureti ne maZesnE kaip 1 metq vadovavimo asmenq grupei (grupems) patifti;

10.5. moketi dirbti su MS Office plograminiu paketu;

10.6. moketi valstybing kalbq pagal trediq4 valstybines kalbos mokejimo kategorij4,

nustatytq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dei

valstybines kalbos mokej imo kategorijq patvirlinimo ir igyvendinimo" ;

10;. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq

metmenyse nustatyt4 ir apibudint4 Se5iq kalbos mokejimo lygir1 sistem4) moketi bent vien4 i5 trijq
Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, prancuzq ar vokiediq);- 

10.8. iSmanyti Lietuvos R.espublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus, kitus valstybes ir
Savivaldybes.:valdymo institucijq tiises aktus, reglamentuojandius Svietimo istaigq veiklq ir
valdym4, darbo santykiq reguliavim4, Svietimo sistemos sandarq, Svietimo organizavimo principus;

rekomendacijas.

III. DIREKTORIAUS F'UNKCIJOS

1 1. Direktorius, siekdamas igyvendinti {staigai keliamus tikslus, vykdo Sias funkcijas:

11.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Jstaigos veiklq, uZtikxindamas ]staigai pavestq

funkcijq vykdym4, nustaQrtq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
11,2. gavgs {staigos tarybos ir Savivaldybes vykdomosios institucijos arba jos igalioto

asmens pritarimq, tvirtina Jstaigos strategini veiklos p1an4;

1 1.3. gavgs {staigos tarybos pritarimq, tvirtina istaigos metini veiklos planE;

1 1.4. tvirtina Svietimo pl'ogramas;; 11.5. nustato {staigos struktr:riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, direktoriaus pavaduotojq

veiklos sritis;
11.6. suderings su Savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu, tvirtina

{staigos struktur4, darbuotojq pareigybiq sqraS4, nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino

pareigybiq skaidiaus;
1 1.7. tvirtina [staigos darbuotojq pareigybiq apraSymus;

1 1.8. suderings su {staigos taryba, tvirtina darbo tvarkos taisykles;
11.9. teikia savininko teises ir pareigas igyvendinandiajai institucijai veiklos ataskaitas;

11.10. {staigos vardu sudaro sutartis, reikalingas [staigos funkcijoms r,ykdyti;

12.11. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i
darb4 ir atleidLiai5jo {staigos darbuotojus;

ll.tz. leidZia darbuotojus atostogq, skiria drausmines nuobaudas, skatina, i5leidZia i
komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, laikinai nu5alina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie

darbo metu yra neblaivus, apsvaigg nuo sqmoningai panaudotq narkotiniq ar toksiniq medZiagq;

11.13. organizuoja darbuotojq instruktavim4 darbo ir prieSgaisrines saugos klausimais,

koordinuoja atitinkamq instrukcijq rengim4 bei jas tvirtina;
Il.l4. supaZindina {siaigos bendruomeng su valstybine Svietimo politika ir telkia

bendruomeng jai igyvendinti, irumpalaikems ir iigalaikems {staigos veiklos programoms rengti ir.
vykdyti;



11.15. vykdo Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus, Svietimo ir mokslo
ministro isakymus, Savivaldybes tarybos sprendimus, Savivaldybes administracijos direktoriaus,

Svietimo, kulturos ir sporto departamento direktoriaus, to paties deparlamento Bendrojo ugdymo

skyriaus vedejo isakymus, kitq teises aktq reikalavimus;
1 1.16. stebi vaikq ugdym4, pedagogq darb4 ir jf verlina, anahzuoja vis4 ugdymo proces4 ir

teikia i5vadas bei pasitlymus Svietimo, kultfiros ir sporto departamento direktoriui ir to paties

depafiamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedejui jam tobulinti, sudaro s4lygas ir skatina pedagogus

kelti savo kvalifikacij4 ir atestuotis;
|t.17. organizuoja fstaigos veiklos isivertinim4 (vidaus audit4), sudaro s4lygas i5oriniam

veiklos verlinimui (auditui) atlikti;
1 1.18. inicijuoja {staigoje savivaldos institucijq suktrim4 ir skatina jq veikl4;

1 1. 19. leidLia isakymus ir kontroliuoja ji+ vykdym4;
11.20. bendradarbiauja su kitomis istaigomis ir organizacijomis vaikq ugdymo klausimais,

atstovauja {staigai kitose valstybes ir savivaldybiq institucijose ir istaigose;
I1.21. uZtikrina vaikams sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos

apraiSkoms aplink4, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi

ir darbo sqlygas;
Lt.22. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir {staigos nuostatuose numatytas

funkcij as, siekdamas f gyvendinti {staigai keliamus tikslus.

: I..'ai''';' 
"'i.l


