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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA

DIIi.trKTORIAT]S PAVADUO'I'O.IO UruUT PAREIGYBES APRASYNT,q.S

I SKYRIUS
PAlttiIGYBE

1. Direktoriaus pavaduotojas lkiui yra priskiriamas2 grllpes pareigybei.
2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybes paskirtis - vadovauti ir vykdyti rnokyklos pastatq ir patalpq prieZilrai, uZtikrinti

rnaterialinir.l vertybitl apskait4 ir tausoiim4, darbo saugos, civilines saugos, priesgaisrines saugos ir
sanitarijos bei higienos reikalavimr-rs bei personalo dokumentacijos tvarkymui ir apskaitai
organizuoti, o nesallt direktoriui ir jo pavadr"rotojui ugdymui (atostogos, liga, komandiruote ir pan.)
atlikti.itl pareigas.

4. Pareigybes pavaldurnas - direktoriaus pavaduotojas ukiui pavaldus rnokyklos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALUS NPTXALAVIMAI STAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos reikalavimus:
5. 1 . tureti ar-rk5tqji iSsilavinim4;
5.2. Linoti atliekamo darbo teorinir.rs ir praktinius pagrindus - mokyklos darbo specifik4, darbo

organizavim4 ir personalo valdymo struktlr4;
5.3. Zinoti darbo saLrgos reikalavimus;
5.4. tureti patirties praktinio darbo ukio tvarkyme, finanstl ir buhalterines apskaitos Ziniq;
5.5. moketi dirbti kompiuteriu;
5,6. moketi uZsienio kalb4.

III SKYRIUS

SIas PAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJOS

6. Sias pareigas einantis clarbr-roto.ias vykclo Sias funkcijas:
6.1 . dalyvauia sudarant mokyklos nekilno.jarrojo tr-rrto einamojo ir kapitalinio remonto planus;
6.2. atlieka personalo darbo strtardiLl stalistik4, veda darbo laiko apskait4;
6.3. organizr-ro.ia aptarnaujandio personalo darb4 ir kontrolg;
6.4. rr"roSia ir atnauiina techninio personalo pareigines instrukciias, supaZindina darbuotojus;
6,5. sudaro rhbir-rir-rkir4-budindiqiq budejimo grafikus;
6.6. sudaro tecl"rninio personalo atostogq grafikus (iki sausio men. 10 d.);
6.7. tvarko techninio personalo asl-rlells bylas;
6.8. yra atsakir.rgas uZ patalpr"l ir aplinkos parr-ro5im4 darbui, sanitarij4 ir higien4;
6.9. atsako uZ darbuotojr-1 saug4 darbe ir sveikat4;
6.10. organizuoja darbuoto.iq sveikatos pasitikrinimo prieZiur4 ir aprupina juos darbo apsaugos

priemonemis;

6.1 1. laikosi ir yra atsakinga uZ darbq salrgq, elektros, prie5gaisrinQ saug4, darbo higien4 ir darbo
tvark4;



6.12. r[pinasi ir atsako uZ rnokyklos pastattl, aplinkos, inventoriaus ir mokymo priemoniq
techning prieZi[r4, apsallgQ, priesgaisring saug4;

6.13. atsakinga uZ civiling saug4, koordinuoja civilines saugos veikl4 mokykloje ir yra atsakinga
uZ civilines saugos dokumentacijos tvarkym4;

6.14. veda mokyklos darbuotojams instruktaZus sveikatos ir saugaus darbo bei priesgaisrines
saugos klausimais;

6.15. atsakinga trZ rraterialiniq vertybir-1 apskait4, organizuoja jtl remontq ir inventorizavimq;
6.16, vcda prisiimtq n-raterialiniLl vertybiq apskait4, prieZilr4 ir laikosi jq sunaudojimo bei

nuraSymo fbrmos ir tvarkos;
6,17. rtipinasi mokyklos pastatu, jo aplinka, inventoriaus, materialiai ir informaciniais i5tekliais

bei mokymo priemoniq prieZifira ir apsaLrga;

6.18. atsakinga uZ Silr-rn-ros ir elektros |rki, tauprl, racionalq Silumos, elektros energijos, vandens
naudoj im4, j q apskait4;

6.1 9. tvarko mobiliojo ir stacionaraus rySio paslaugq apskaitq ir kontroliuoja taupq jo naudojim4,
uZtikri r-ra tar,rpr-1 n-raterialir-ri u1 i S I aidq realizavim4 rnokykl oj e ;

6.20. organizuoja vie5uosius pirkimus ir iSr.nano pirkimo - pardavimo sutardiq pasira5ymo
reikalavimus bei ataskaitq pateikimo terrnir.rus, tvark4;

6.21. laikosi atsiskaitymo uZ frengimus, baldus, inventoriq, kanceliarines prekes ir kit4 turt4,
tvarkos;

6.22. priLiuri rnuzikos instrumenttl nar-rdojirno tvark4, koordinuoja mokykloje naudojamq muzikos
instrumentr.l gedimo ir taisyr-no apskait4;

6.23. vykdo kitus rnokyklos vadovo pavedirnus, susijusius su lkine- administracine tvarka
mokykloje;

6.24. nedelsiant informuo.ia mokyklos vadovil apie aptarnaujandio personalo darbo tvarkos
paZeidimus ar konfliktir-res sitr"racijas;

6.25. rtLttkrina savalaiki priemirno i Alytaus muzikos mokykl4 sutarlies tarp mokiniq tevq ir
Alytaus muzikos mokyklos 2.13 papunkdio vykdym4,

IV ATSAKOMYBE

7. Direktoriaus pavaduoto.ias [kiui atsako:
7 .1. uZ tvarking4 pastatq, patalpr4, pagrindiniul priemoniq panaudojim E, jq prieLilr4 ir remont4,

uZ civiling saug? ir patalpq bei prieSgaisrines saugos ir sanitarijos reikalavimtl laikym4si;
7,2. uZ uaterialiniq vertybiq apsaug4 ir racionalr4 materialiniq ir [kiniq iStekliq panaudojim4;
7.3. r,rZ rnokyklos darbr-rotojLl salrg4 darbe ir sveikat4;
7.4. uZ tvarking4 ir savalaikg personalo dokumentacrj1;
7.5. r-rZ pareigybes apra5yme uurodytq funkcijq vykdymq, vidaus darbo tvarkos taisykliq ir

rnokyklos nuostatll laikynt4si;
7.6. uL Zalq padarytq mokyklai c'lel savo kaltes ar neatsargumo;
7.7. uZ vieSuosius pirkimus, vykdomus n-rokyklo.je.
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