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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBES APRASYVTAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE
1. BiudZetines istaigos Alyaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazijos
direktoriaus
pareigybe yra priskiriama biudzetiniq
istaigq vadovq ir jq pavaduotojq gr.iprl
2. Pareigybes lygis A2.
3. Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazijos (toliau gimnazija) direktorius
-'
yra savivaldybes Svietimo biudZetines
istaigos vadovai, dirbantis pagal darbo Jutarti.
4' Direktoriaus pareigybe reikalinga vadovauti gimnazijos strateginio plano ir metiniq
veiklos planq, gimnazijos Svietimo programq rengimui ir vykdymui, orga#uoti,
koordinuoti ir
kontroliuoti gimnazijos veiklq, kad b[tq uZtikrinias nuostatuose numatlrtq tikslq,
suformuluotq
uZdaviniq, numatylq funkcryq ir kiq veiklos sridiq vykdymas, siekti kuo-eflktyvesnes
gimnazijos
Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos.

-

II SKYRIUS
SPECTALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANEIAM DIREKTORIAUS
PAREIGAS

3 metq pedagoginio
SiA>,E;

5.2.2- tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacijq

pedagoginio darbo staZq;

ir

ne maZesni kaip

2

darbo

mety

5'2.3. tureti ugdymo mokslq arba verslo vadybos magistro kvalifikacinj laipsni arba
viesojo administravimo magistro kvalifikacini laipsni,
igytqbaigus ivietimo vadybos stoOlar, arUu
jam lygiavertg aukstojo mokslo kvalifikacij6 tuip pui-tur6ti
ni maZesng kaip 3 merq profesin€s
veiklos patirti, kuri atitinka VI ar auk5tesnj kvalifikacrjq lygi pagal Lietuvos
kvalifikacijri sandaros
aprasE, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybm iritb
m. geguZes 4 d. nutarimu Ni.'535 ,,Del
Lietuvos kvali fi kacijq s andaros apralo pawirtinimo
;
5.2.4. tureti magistro kvalifikacini laipsni arba jam lygiavertg auk5tojo mokslo
kvalifikacijq, ne maze.sng_kaip 3 mefq profesines veikios ivietimo srityje"pati.ti,
r.u.i atiiinka vI ar
aukstesni kvalifikacrjq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sunda.os aprasq,
kvalifikacinirl
reikalavimq apra5o 5.2'2 papunktyje apibreZtos vadovavimt ugdymui ir
mokymuisi kompetencijos
ivertinimas yra ne Zemesnio kaip aukSto lygio.
5.3. tureti vadovavimo svietimo istaigai kompetencijas;

ir

5.4. tureti ne maZesng kaip vienq metq vadovavimo suaugusiq asmeill grupei
(grupems) patirti arba tureti ne maZesng kaip vienq metq Svietimo organizavimo ir (ar) prieZi[ros
patirti, igytE vie5ojo administravimo institucijoje arba Svietimo pagalbos istaigoje;
5. 5. moketi naudotis informacinemis technologij omis ;
5.6. gerai moketi lietuviq kalbq, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijq, patvirtinq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimu Nr. 1688 ,,Ddl valstybines kalbos mokejimo kategorijq pafvirtinimo ir igyvendinimo"
reikalavimus;
5.7. ne Zemesniu kaip B 1 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos
kalbq matmenyse nustatytE ir apibtdintq 5e5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5
trijq Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, pranc[zq ar vokiediq);
5.8. b[ti nepriekai5tingos reputacijos, kaip ji apibreZta Lietuvos Respublikos Svietimo
istatyme;
5.9. gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti
konsultacijas, sklandZiai ir argumentuotai destyti mintis Lodliu ir ra5tu;
5.10, i5manyti Svietimo teikejq veikl4 reglamentuojandius Lietuvos Respublikos
istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimus, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro isakymus bei kitus teises aktus ir gebeti juos taikyti prakti5kai;
5.11. buti susipaZinusiam su gimnazijos veiklos organizavimu, biudZetiniq lstaigq
finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos
istatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimai, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro isakymai, uZtikrinti jq vykdym4.

III SKYRIUS
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS
6. Siekdamas kuo efektyvesnes gimnazijos Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos
gimnazijos direktorius vykdo Sias funkcijas:
6.1. wirtina gimnazijos vidaus strukh1rE, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino
p arei gybiq skaidiaus, gimnazij os darbuotojq pareigybiq sqraSq;
6.2. vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano, jos ugdymo
programq rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
6.3. nustato gimnazijos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,
strukffiriniq padaliniq vadovq veiklos sritis, skiria ir atleidZia mokyojus, gimnazijos direktoriaus
pavaduotojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis bei aptamaujanti personalE,
vadovaudamasis Darbo kodekso, Vyriausybes nutarimq ir gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykliq
nuostatomis, skiria paskatinimus ir nuobaudas;
6.4. kartu su bendruomene numato gimnazijos veiklos kryptis, rengia veiklos
programQ, gimnazijos nuostatus ir teikia aprobuoti gimnazijos tarybai;
6.5. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, mokytojo etikos nornq
laikym4si, priimamus sprendimus, bendruomends nariq informavim4, personalo profesini
tobulejim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms bei
Zalingiems iprodiams aplink4;
6.6. analizuoja gimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq b[klE, inicijuoja gimnazijos
veiklos kokybes isivertinimo vykdym4 ir atsako tZ grmnazijos veiklos rezultatus;
6.7. atlieka Alytaus miesto savivaldybes tarybos priskirtas funkcijas, itrauktas i
gimnazijos nuostatus ir pareigybes apra5ym4;
6.8. ai5kina gimnazijos bendruomenes nariams valstybing bei savivaldybes Svietimo
politikq, numato visuomenes poreikius atitinkandius gimnazijos veiklos tikslus, inicrjuoja ilgalaikiq
ir trumpalaikiq veiklos programq rengimq, organizuoja jq vykdymq;
6.9. paskirsto vadybos funkcijas gimnazijos direktoriaus pavaduotojams, sudaro
galimybes jiems savaranki5kai dirbti, ipareigoja periodi5kai atsiskaityti uZ nuveiktus darbus;

6.10. suderings su Gimnazijos taryba,tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
6.1 1. karru su Vaiko gerovds komisija rupinasi, kad kuo anksdiau buq aptilti pavojai,
susijg su vaiko saugumu, saugios aplinkos k[rimu
istaigoje, sprendZia konkretaus vaiko protl.-u.,
pritaiko jam ugdymq ir Svietimo pagalb4;

6.12. r[pinasi gimnazijos intelektualiniais, materialiniais

racionaliu jq panaudojimu, darbq sauga;

6.13. ugdymo turinio formavimo
organizuoja mokyojq
klausimu, pasitarimus;

tvarka;

ir

ir finansiniais

iStekliais,

ir ugdymo proceso organizavimo klausimais

Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu

6.14. sudaro gimnazijos vardu sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
6.15. organizuoja gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teisds aktq nustatyta

6'16' teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turt4, lelas ir jais

disponuoja; r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, inioniaciniais istetdiais;
6.17. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui,
mokytojui
gimnazijai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis pttic4or,'roiiiliniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis
kiiomis- vaiko teisiq apsaug'os
institucijomis;

ir

ir

6'

18. konsultuoja gimnazijos darbuotojus teises aktq, ugdymo

progamr+

igyvendinimo, vadybos, Svietimo istaigos isivertinimo, veiklos tobulinimo programq rengimo, jq
igyvendinimo ir kitais klausimais;
6.19. vertina gimnazijos darbuotojq ir mokytojq prakting veiklE Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymo ir atestavimo nuostatq nustatyta tvarka;
6.20. vadovauja gimnazijos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus
psichologus) atestacij os komisij ai ;
6.21. tiria gimnazijos bendruomenes nariq praSymus ir skundus
istaigos veiklos
klausimais, kaupia informacijE apie gimnazrjos b[klg ir poryeius, rengia Svietimo blkles ataskaitas
teikia jas savivaldybes administracijai;
6.22. mpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro jiems s4lygas tobulinti kvalifikacr14, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuoto.lams
galimybg atestuotis ir organizuoja jrl atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto m-inlstro nustatyta tvarka;
6.23 priima mokinius i gimnazijE Alytaus miesto savivaldybes taryboi nustatyta
tvarka, sudaro mokymo sutartis, nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg, paiaiko ry5ius
su
mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui, mot<ytoiui ir gimnazrjai teikiandiomis
istaigomis ir kitomis (socialiniq paslaugq, sveikatos prieZi[ros, poii.lior,lraiko tlisiq apsaugos ir
pan.) institucijomis, visuomene, gimnazijos remejais, kuria ugdymui palanki4 sociokulitring
aplinkE;

6.24- otganizuoja gimnazijos ugdymo procesg, vykdo Svietimo stebesen4 ir Svietimo
prieZilr4 (stebi, analizuoja, vertina gimnazijos veiklq, ugdymo rezultatus), uZtikrina tinkam4
Svietimo kokybq ir vaikq sveikatos saug4 pagal Lietuvos higienos norrn4 (lstaigoms, vykdandioms
ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo program? ir mokykloms,'vyt<dandioms bendrojo
ugdymo programas) reikalavimus;
6.25. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;
6.26. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas;
6.27. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
teikiami
ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingi.
istatym4

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS TEISES
7

. Gimnazijos direktoriaus teises:

7.1' tobulinti savo kvalifikacij4, atestuotis ir igyti kvalifikacing kategorijq Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
7.2. tvreti savo pareigoms vykdyti bfltinas darbo s4lygas, higienos reikalavimus
atitinkandi4 bei techninemis priemonemis aprupintq darbo vietq;
7.3. ira5yti i vieno i5 darbuotojq pareigybes apra5ym4 nuostatE, kad jis laikinai eina
direktoriaus pareigas, kai darbe nera direktoriaus (nedarbingumo, atostogq, ir iiomandiruotes metu);
7.4' pavesti atskirq gimnazijos funkcijq vykdymq ir kontrolg kitiems gimnazijos
darbuotojams;
7.5. susipaZinti su dokumentq, reguliuojandiq gimnazijos veiklq, projektais ir teikti
pasi[lymus;
7'6. atsisakyti atlikti uZduotis ar pavedimus, prie5taraujandius Lietuvos Respublikos
teises aktams;

7.7. naudotis kitomis teises aktuose nustatytomis teisemis.

V SKYRIUS
DIREKTORIAUS
ATSAKOMYBE,
ISTAIGOS
ATSKAITOMYBE IR PAVALDUMAS
8. Gimnazijos direktorius atsako uZ:
8.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikymqsi gimnazijoje;
8.2. demokratini gimnazijos valdymE, gimnazijos direktoriaus pireigybbs apra5yme ir
kituose teises aktuose nurodytq funkcijq tinkam4 vykdym4, jam pavestq u2duodiq atlikima laiku;

8.3. gimnazijai skirq savivaldybes biudZeto ar kt. le5q tikslingq i.

panaudojimq, apskait4 ir atsiskaitym4;
8.4. Svietimo istatyme nurodytos informacij os paskelbimE;
8.5. gimnazijos veiklos rezultatus;
8.6. savo pareigq nevykdymq arba netinkam4 vykdym4.
9. Gimnazijos direktorius atskaitingas Alytaus miesto savivaldybes tarybai.
10. Gimnazijos direktorius pavaldus Alytaus miesto savivaldybes merui.

Susipaiinau
(pareigos)
(paraSas)

(vardas, pavarde)
(data)

TEISES

teiset4

