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PATVIRTINTA
Alytausmiestosavivaldybes
mero
2016m. birZelio28 d.
potvarkiuNr. MPl -60(4.I )

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBES APRASYMAS

I. BENDROSIOSNUOSTATOS
1. Alytaus muzikos mokyklos (toliau - mokykla) direktorius yra savivaldybes
SvietimobiudZetines
istaigosvadovas,dirbantispagaldarbosutarti.
2. Direktoriq, vadovaudamasiLietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
nustatytaiskvalifikaciniais reikalavimais valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus
auk5tEsiasmokyklas) vadovams, vie5ojo konkurso b[du ! darb4 priima ir atleidZia i5 pareigq,
nustatojo tarnybini atlyginimq,skiria drausminesnuobaudasAlytaus miesto savivaldybestaryba.
Lietuvos Respublikosistatymais,Lietuvos Respublikos
3. Direktorius vadovau.jasi
mero
tarybossprendimais,
savivaldybes
Vyriausybesnutarimais.kitais teisdsaktais,savivaldybes
pareigybes
apra5ymu.
potvarkiais,administracijosdirektoriausisakymais,istaigosnuostataisir savo
II. PASKIRTIS
4. Direktoriauspareigybereikalingavadovautimokyklos strateginioplano ir metiniq
veiklos planq, mokyklos Svietimoprogramqrengimui ir vykdyrnui, organizuoti,koordinuoti ir
kontroliuotimokyklos veikl4, kad bDtquZtikrintasjos nuostatuosenumatytqtikslq, suformuluotq
mokyklos
uZdaviniq,numatytq lunkctjq ir kitq veiklos sridiq vykdymas,siekti kuo efektyvesnds
Svietimoveiklosir Svietimopagalbos.
III. KVALIFIKACINIAI

REII(ALAVIMAI

ISTAIGOS DIRBKTORIUI

5. Tureti auk5tqjiuniversitetiniarjam prilygint4iSsilavinim4.
6. Direktoriusturi atitikti bentvien4LietuvosRespublikosSvietimoir moksloministro
20ll-07-01 isakymuNr. V-l194 patvirtintoKvalifikaciniqreikalavimqvalstybiniqir savivaldybiq
Svietimo istaigq (i5skyrus auk5tqsiasmokyklas) vadovamsapraSo4.2 papunkdioreikalavimq,
i5skyrus4.2.3 punkto reikalavirn4turdti ne Zemesnikaip pakankamqvadovavimoSvietimoistaigai
kompetencljqlygio vidurki.
kaip vieneriqmetq vadovavimoasmenqgrupei(grupems)patirti.
7. Tureti ne ZemesnE
8. Gerai rnoketi lietuviq kalb4,jos mokejirno lygis turi atitikti Valstybineskalbos
mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos RespublikosVyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimuNr. 1688,reikalavimus.
Europoskalbq
9. Ne Zemesniukaip B 1 kalbosmoke.jimolygiu (pagalBendruosiuose
matmenysenustatytEir apib[dint4 Se5iqkalbosmokejimo lygiq sisternE)moketi bent vienq i5 trijq
EuroposSqjungosdarbo kalbq (anglq,pranc0zqar vokiedi,l).
technologijomis.
I 0. Moketi naudotisinformacindmis
planuoti,
rengti
ataskaitas,bendrauti,bendradarbiautiir teikti
savaranki5kai
I l. Gebeti
konsultacijas,sklandZiaiir argumentuotaidestytimintis Lodliu ir ra5tu.

12. ISrnanyti Svietimo teikejq veikl4 reglamentuojandiusLietuvos Respublikos
istatymus,Lietuvos RespublikosVyriausybesnutarimus,LietuvosRespublikosSvietimoir mokslo
taikyti prakti5kai.
ministroisakymusbei kitus teisesaktusir gebeti.juos
su fstaigospagrindinesveiklos organizavimu,biudZetiniq
I 3. BUti susipaZinusiam
darbo
teisiniais
finansavimo
tvarka,
santykiais,kuriuos reglamentuojaLietuvosRespublikos
[staigq
istatymai,Lietuvos RespublikosVyriausybesnutarimai, Lietuvos RespublikosSvietimoir mokslo
ministro isakymai,uZtikrinajq optimalqvaldym4ir naudojimq.

IV. DIREKTORIAUSFUNKCIJOS

14. Siekdamaskuo efbktyvesnes
mokyklos Svietimoveiklos ir Svietimopagalbos
mokyklosdirektoriusvykdo Siasfunkcijas:
nustatytodidliausio leistino
14.1.tvirtina mokyklosvidausstruktur4,nevir5ydamas
pareigybiqskaidiaus,
mokyklosdarbuotojqpareigybiqsqraS4;
14.2. vadovaujamokyklos strateginioplano ir metinio veiklos plano rengimui,
jq vykdymui;
mokyklosugdymoprogramqrengimui,jas tvirtina,vadovauja
14.3. nustato mokyklos struktfiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,
struktUriniqpadaliniqvadovrlveiklossritis,skiriair atleidZiamokytojus,direktoriauspavaduotojus,
Darbo
asmenisbei aptamaujantipersonal4,vadovaudamasis
kitus ugdymoprocesedalyvaujandius
kodekso,Vyriausybesnutarimq ir mokyklosvidausdarbo tvarkos taisykliq nuostatomis,skiria
apralym4iralyti
paskatinimus
ir nuobaudas.
Direktoriusturi teisgi vieno i! darbuotojqpareigyb6s
nuostat4,kad jis laikinai eina direktoriauspareigas,kai darbenera direktoriaus(nedarbingumo,
metu);
atostogq,ir komandiruotes
14.4. kartu su bendruomenenumato mokyklos veiklos kyptis, rengia veiklos
ir teikiaaprobuoti
mokyklostarybai;
programq,
mokyklosnuostatus
pagristus santykius, mokytojo etikos normq
14.5. uZtikrina bendradarbiavimu
laikym4si, priimamus sprendimus,bendruomenesnariq informavimq, personalo profesini
tobulejim4,sveikq, saugi4,uZkertandi4keli4 bet kokioms smurto, prievartosaprai5komsbei
Zalingiems
iprodiamsaplinkq;
14.6. analizuojamokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq biiklg, inicijuoja mokyklos
veikloskokybesisivertinimovykdym4ir atsakouZmokyklosveiklosrezultatus;
14.7. atlieka Alytaus miesto savivaldybestarybos priskirtas funkcijas,itrauktasI
aprasymE;
mokyklosnuostatusir pareigybes
Svietimo
nariamsvalstybingbei savivaldybes
14.8.ai5kinamokyklosbendruomenes
porgikiusatitinkandius
mokyklosveiklostikslus,inicijuojailgalaikiq
politik4,numatovisuomenes
jq vykdym4;
ir trumpalaikiqveiklosprogramqrengimq,organizuoja
sudarogalimybesjiems
14.9.paskirstovadybosfunkcijasdirektoriauspavaduotojams,
dirbti, ipareigojaperiodi5kaiatsiskaitytiuZnuveiktusdarbus;
savarankiSkai
14.I 0. suderings
su Mokyklostaryba,tvirtinaMokyklosdarbotvarkostaisykles;
l4.ll. rtipinasi,kad kuo anksdiaubtitq aptikti pavojai,susijgsu vaiko saugumu,
konkretausvaiko problemas,pritaikojam ugdymqir
saugiosaplinkoskiirimu istaigoje,sprendZia
Svietimopagalbq;
14.12. riipinasi mokyklos intelektualiniais,materialiniaisir finansiniaisiStekliais,
racionaliujq panaudojimu,
darbqsauga;
14.13. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimoklausimais
organizuojamokytojq ir Svietimopagalbosspecialistq,kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
pasitarimus;
klausimu,
I 4.14.sudaromokyklosvardusutartisteisesaktqnustatytatvarka;
14.15.organizuojamokyklosdokumentqsaugojim4ir valdym4teisesaktq nustatyta
tvarka:
14.16. teises aktq nustatytatvarka valdo, naudoja mokyklos turt4, leias ir jais
finansiniais,informaciniaisiStekliais;
r[pinasi intelektiniais,materialiniais,
disponuoja;

14.17. bendradarbiaujasu vaikq tevais (globejais,rfpintojais), pagalbqmokiniui,
mokytojui ir mokyklos teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugostarnybomis ir kitornis vaiko teisiq apsaugos
institucijomis;
14.I 8. konsultuoja mokyklos darbuotojus teises aktq, ugdymo programq
igyvendinimo,vadybos,Svietirrroistaigosjsivertinimo,veiklos tobulinimo programqrengimo,jq
igyvendinimoir kitaisklausimais;
14.19.vertinamokyklosdarbuotojqir mokytojq praktingveikl4 LietuvosRespublikos
Svietimoistatymoir atestavimonuostatqnustatytatvarka;
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 informaciiEapie mokyklosbilklg ir pokydius,rengiaSvietimob0klesataskaitas,
teikiaias savivaldybes
administracijai;
14.22. rupinasi rnetodinesveiklos organizavimu,darbuotojqprofesiniutobulejimu,
sudarojiems s4lygastobulinti kvalifikacuq,mokytojamsir kitiems pedagoginiamsdarbuotojams
galimybgatestuotisir organizuojajq atestacijqSvietimoir mokslo rninistronustatytatvarka;
14.23 priima mokinius i mokykl4 Alytaus miesto savivaldybestarybos nustatyta
tvarka,sudaromokymo sutartis,nustatomokiniq teises,pareigasir atsakomybg,palaikory5iussu
mokiniq tevais (globejais,rlpintojais), pagalb4mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiomis
istaigomisir kitomis (socialiniqpaslaugq,sveikatosprieZi[ros,policijos,vaiko teisiqapsaugosir
pan.)institucijomis,visuomene,mokyklosrernejais,kuria ugdymuipalanki4sociokultUring
aplink4;
ir Svietimo
14.24,organizuojamokyklos ugdymoproces4,vykdo Svietimostebdsen4
prieZi[r4 (stebi, analizuoja, vertina Muzikos mokyklos veikl4, ugdymo rezultatus),uZtikrina
tinkam4 Svietirno kokybg ir vaikq sveikatossaug4 pagal Lietuvos higienos norrnq (istaigoms,
reikalavimus;
vykdandiomsneformaliojoSvietimoprogramas)
14.25.atstovau.ja
kitoseinstituciiose;
14.26.vykdo kitasteisesaktuosenustatytas
funkci.jas;
14.27.garantuoja,kad pagal l.ictuvclsltespublikosvie5ojo sektoriausatskaitomybes
ataskaitos
b[tq teisingi.
istatym4teikiarniataskaitqrinkiniai ir statistines
V. DIREKTORIAUS TEISES
teiscs:
15,Mokyklosdirektoriaus
15.l. tobulintisavokvalifikaciiq;
15.2. susipaZintisu dokumentq,reguliuojandiqmokyklos direktoriaus veikl4,
projektais;
15.3.tureti savopareigomsvykdyi bfitinasdarbos4lygasbei techninespriemones;
15.4. atsisakytiatlikti uZduotisar pavedimus,prie5taraujandius
Lietuvos Respublikos
teisesaktams;
15.5.atestuotisir igyti kvalifikacingkategori.j4
Svietimoir mokslo ministronustatyta
tvarka;
15.6.stebetimokyklosveiklosir mokiniqugdymoprocesE;
15,7. telkti mokyklos bendruomcng
igyvendinantvalstybingir savivaldybesSvietimo
politik4, inicijuoti ir vykdyti ilgalaikesir trumpalaikesmokyklos veiklos programas,konsultuoti
mokyklos darbuotojus ir mokytojus teises aktq, ugdymo programq rengimo, igyvendinimo,
tobulinimo,vadybos,Svietimoistaigosvertinimo,tobulinimoir kitais klausimais,stebdti,anahzuoti.
vertintimokyklosveikl4;
dvasi5kaiir fizi5kaisaugioje
15.8.dirbti savitarpiopagarbagristoje,psichologi5kai,
aplinkoje,turdti higienosreikalavimusatitinkandiqir tinkarnaiaprupintqdarboviet4;
teisdmis.
15.9.naudotiskitomisteisesaktuosenustatytomis
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VI. ISTAIGOSDIREKTORIAUSATSAKOMYBE,
ATSKAITOMYBEIR PAVALDUMAS
atsako
uZ:
16.Mokyklosdirektorius
16.I . LietuvosRespublikos
istatymqir kitq teisdsaktqlaikym4simokykloje;
16.2.demokratinimokyklosvaldymq,direktoriauspareigybesapra5ymeir kituose
atlikim4laiku;
teisesaktuosenurodytqfunkcijqtinkam4vykdymq,jam pavestquZduodiq
ir teiset4panaudojim4,
le5q
tiksling4
biudZeto
savivaldybes
skirtq
16.3.mokyklai
ir atsiskaitymq;
apskait4
paskelbim4;
informacijos
16.4.Svietimoistatymenurodytos
I 6.5.mokyklosveiklosrezultatus;
16.6.savopareigqnevykdym4arbanetinkamqvykdym4.
tarybai.
Alytausmiestosavivaldybes
17.Mokyklosdirektoriusatskaitingas
klausimaispavaldusAlytausmiesto
18. Mokyklos direktoriusdarbo organizavimo
merui.
savivaldybes
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