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PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybes
mero
2016 m. birZelio 28 d.
potvarkiu Nr. MP l -60(4. I )

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBES APRASYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus muzikos mokyklos (toliau - mokykla) direktorius yra savivaldybes
Svietimo biudZetines istaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutarti.

2. Direktoriq, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus
auk5tEsias mokyklas) vadovams, vie5ojo konkurso b[du ! darb4 priima ir atleidZia i5 pareigq,
nustato jo tarnybini atlyginimq, skiria drausmines nuobaudas Alytaus miesto savivaldybes taryba.

3. Direktorius vadovau.jasi Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais. kitais teisds aktais, savivaldybes tarybos sprendimais, savivaldybes mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus isakymais, istaigos nuostatais ir savo pareigybes apra5ymu.

II. PASKIRTIS

4. Direktoriaus pareigybe reikalinga vadovauti mokyklos strateginio plano ir metiniq
veiklos planq, mokyklos Svietimo programq rengimui ir vykdyrnui, organizuoti, koordinuoti ir
kontroliuoti mokyklos veikl4, kad bDtq uZtikrintas jos nuostatuose numatytq tikslq, suformuluotq
uZdaviniq, numatytq lunkctjq ir kitq veiklos sridiq vykdymas, siekti kuo efektyvesnds mokyklos
Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos.

III. KVALIFIKACINIAI REII(ALAVIMAI ISTAIGOS DIRBKTORIUI

5. Tureti auk5tqji universitetini ar jam prilygint4 iSsilavinim4.
6. Direktorius turi atitikti bent vien4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

20ll-07-01 isakymu Nr. V-l194 patvirt into Kvalif ikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq
Svietimo istaigq (i5skyrus auk5tqsias mokyklas) vadovams apraSo 4.2 papunkdio reikalavimq,
i5skyrus 4.2.3 punkto reikalavirn4 turdti ne Zemesni kaip pakankamq vadovavimo Svietimo istaigai
kompetencljq lygio vidurki.

7. Tureti ne ZemesnE kaip vieneriq metq vadovavimo asmenq grupei (grupems) patirti.
8. Gerai rnoketi lietuviq kalb4, jos mokejirno lygis turi atitikti Valstybines kalbos

mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

9. Ne Zemesniu kaip B 1 kalbos moke.jimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
matmenyse nustatytE ir apib[dint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sisternE) moketi bent vienq i5 trijq
Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, pranc0zq ar vokiedi,l).

I 0. Moketi naudotis informacindmis technologijomis.
I l. Gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti

konsultacijas, sklandZiai ir argumentuotai destyti mintis Lodliu ir ra5tu.



12. ISrnanyti Svietimo teikejq veikl4 reglamentuojandius Lietuvos Respublikos

istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro isakymus bei kitus teises aktus ir gebeti.juos taikyti prakti5kai.

I 3. BUti susipaZinusiam su fstaigos pagrindines veiklos organizavimu, biudZetiniq

[staigq finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos

istatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro isakymai, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojimq.

IV. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

14. Siekdamas kuo efbktyvesnes mokyklos Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos
mokyklos direktorius vykdo Sias funkcijas:

14.1. tvirtina mokyklos vidaus struktur4, nevir5ydamas nustatyto didliausio leistino
pareigybiq skaidiaus, mokyklos darbuotojq pareigybiq sqraS4;

14.2. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui,
mokyklos ugdymo programq rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

14.3. nustato mokyklos struktfiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,
struktUriniq padaliniq vadovrl veiklos sritis, skiria ir atleidZia mokytojus, direktoriaus pavaduotojus,
kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis bei aptamaujanti personal4, vadovaudamasis Darbo
kodekso, Vyriausybes nutarimq ir mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykliq nuostatomis, skiria
paskatinimus ir nuobaudas. Direktorius turi teisg i vieno i! darbuotojq pareigyb6s apralym4 iralyti
nuostat4, kad jis laikinai eina direktoriaus pareigas, kai darbe nera direktoriaus (nedarbingumo,
atostogq, ir komandiruotes metu);

14.4. kartu su bendruomene numato mokyklos veiklos kyptis, rengia veiklos
programq, mokyklos nuostatus ir teikia aprobuoti mokyklos tarybai;

14.5. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, mokytojo etikos normq
laikym4si, priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavimq, personalo profesini
tobulejim4, sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei
Zalingiems iprodiams aplinkq;

14.6. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq biiklg, inicijuoja mokyklos
veiklos kokybes isivertinimo vykdym4 ir atsako uZ mokyklos veiklos rezultatus;

14.7. atlieka Alytaus miesto savivaldybes tarybos priskirtas funkcijas, itrauktas I
mokyklos nuostatus ir pareigybes aprasymE;

14.8. ai5kina mokyklos bendruomenes nariams valstybing bei savivaldybes Svietimo
politik4, numato visuomenes porgikius atitinkandius mokyklos veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikiq
ir trumpalaikiq veiklos programq rengimq, organizuoja jq vykdym4;

14.9. paskirsto vadybos funkcijas direktoriaus pavaduotojams, sudaro galimybes jiems
savarankiSkai dirbti, ipareigoja periodi5kai atsiskaityti uZ nuveiktus darbus;

14. I 0. suderings su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
l4.ll. rtipinasi, kad kuo anksdiau btitq aptikti pavojai, susijg su vaiko saugumu,

saugios aplinkos kiirimu istaigoje, sprendZia konkretaus vaiko problemas, pritaiko jam ugdymq ir
Svietimo pagalbq;

14.12. riipinasi mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais iStekliais,
racionaliu jq panaudojimu, darbq sauga;

14.13. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais
organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu, pasitarimus;

I 4. 14. sudaro mokyklos vardu sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
14.15. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka:
14.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turt4, leias ir jais

disponuoja; r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais;



14.17. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, rfpintojais), pagalbq mokiniui,
mokytojui ir mokyklos teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitornis vaiko teisiq apsaugos
institucijomis;

14. I 8. konsultuoja mokyklos darbuotojus teises aktq, ugdymo programq

igyvendinimo, vadybos, Svietirrro istaigos jsivertinimo, veiklos tobulinimo programq rengimo, jq

igyvendinimo ir kitais klausimais;
14.19. vertina mokyklos darbuotojq ir mokytojq prakting veikl4 Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymo ir atestavimo nuostatq nustatyta tvarka;
14.20. vadovauja rnokyklos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus

psichologus) atestacij os komisijai ;
14,21. tiria mokyklos bendruomends nariq pra5ymus ir skundus istaigos veiklos

klausirnais, kaupia informaciiE apie mokyklos bilklg ir pokydius, rengia Svietimo b0kles ataskaitas,
teikia ias savivaldybes administracijai;

14.22. rupinasi rnetodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro jiems s4lygas tobulinti kvalifikacuq, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams
galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Svietimo ir mokslo rninistro nustatyta tvarka;

14.23 priima mokinius i mokykl4 Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta
tvarka, sudaro mokymo sutartis, nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg, palaiko ry5ius su
mokiniq tevais (globejais, rlpintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiomis

istaigomis ir kitomis (socialiniq paslaugq, sveikatos prieZi[ros, polici jos, vaiko teisiq apsaugos ir
pan.) institucijomis, visuomene, mokyklos rernejais, kuria ugdymui palanki4 sociokultUring aplink4;

14.24, organizuoja mokyklos ugdymo proces4, vykdo Svietimo stebdsen4 ir Svietimo
prieZi[r4 (stebi, analizuoja, vertina Muzikos mokyklos veikl4, ugdymo rezultatus), uZtikrina
tinkam4 Svietirno kokybg ir vaikq sveikatos saug4 pagal Lietuvos higienos norrnq (istaigoms,
vykdandioms neformaliojo Svietimo programas) reikalavimus;

1 4.25. atstovau.ja kitose instituciiose;
14.26. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkci. jas;
14.27. garantuoja, kad pagal l.ictuvcls ltespublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiarni ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingi.

V. DIREKTORIAUS TEISES

15, Mokyklos direktor iaus teiscs:
15. l .  tobul int i  savo kval i f ikaci iq;
15.2. susipaZinti su dokumentq, reguliuojandiq mokyklos direktoriaus veikl4,

15.3. tureti savo pareigoms vykdyi bfitinas darbo s4lygas bei technines priemones;
15.4. atsisakyti atlikti uZduotis ar pavedimus, prie5taraujandius Lietuvos Respublikos

15.5. atestuotis ir igyti kvalifikacing kategori.j4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

projektais;

teises aktams;

tvarka;
15.6. stebet i  mokyklos veik los i r  mokiniq ugdymo procesE;
15,7 . telkti mokyklos bendruomcng igyvendinant valstybing ir savivaldybes Svietimo

politik4, inicijuoti ir vykdyti ilgalaikes ir trumpalaikes mokyklos veiklos programas, konsultuoti
mokyklos darbuotojus ir mokytojus teises aktq, ugdymo programq rengimo, igyvendinimo,
tobulinimo, vadybos, Svietimo istaigos vertinimo, tobulinimo ir kitais klausimais, stebdti, anahzuoti.
vertinti mokyklos veikl4;

15.8. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir f izi5kai saugioje
aplinkoje, turdti higienos reikalavimus atitinkandiq ir tinkarnai aprupintq darbo viet4;

15.9. naudotis kitomis teises aktuose nustatytomis teisdmis.
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VI. ISTAIGOS DIREKTORIAUS ATSAKOMYBE,
ATSKAITOMYBE IR PAVALDUMAS

16. Mokyklos direktorius atsako uZ:
16. I . Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teisds aktq laikym4si mokykloje;
16.2. demokratini mokyklos valdymq, direktoriaus pareigybes apra5yme ir kituose

teises aktuose nurodytq funkcijq tinkam4 vykdymq, jam pavestq uZduodiq atlikim4 laiku;
16.3. mokyklai skirtq savivaldybes biudZeto le5q tiksling4 ir teiset4 panaudojim4,

apskait4 ir atsiskaitymq;
16.4. Svietimo istatyme nurodytos informacijos paskelbim4;
I 6.5. mokyklos veiklos rezultatus;
16.6. savo pareigq nevykdym4 arba netinkamq vykdym4.
17. Mokyklos direktorius atskaitingas Alytaus miesto savivaldybes tarybai.
18. Mokyklos direktorius darbo organizavimo klausimais pavaldus Alytaus miesto

savivaldybes merui.
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