
Nuora5as

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybds mero
2016 m. birZelio 28 d.
potvarkiu Nr. MPl-60
(Alytaus miesto savivaldybes mero
2021m. geg:i:ds2l d.
potvarkio Nr. M-16
redakcija)

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBES APRASYVTAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBE

1, BiudZetines istaigos Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pareigybe yra
priskiriama biudZetiniq istaigq vadovq ir jq pavaduotojq grupei,

2. Pareigybes lygis - A2.
3. Alytaus muzikos mokyklos (toliau - mokykla) direktorius yra savivaldybes

Svietimo biudZetines istaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutarti.
4. Direktoriaus pareigybe reikalinga vadovauti mokyklos strateginio plano ir metiniq

veiklos planq, mokyklos Svietimo programrl rengimui ir vykdymui, organizuoti, koordinuoti ir
kontroliuoti mokyklos veikl4, kad butq uZtikrintas nuostatuose numatSrtq tikslq, suformuluotq
uZdaviniq, numatytq funkcijq ir kitq veiklos sridiq vykdymas, siekti kuo efektyvesnes mokyklos
Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos.

II. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANCIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

5. Direktorius privalo:
5. 1 . tureti auk5tqj i universitetini ar j am lygiaverti i5silavinimq;
5.2. direktorius turi atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
5.2.1. tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo

staLq;
5.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacijq ir ne maZesni kaip 2 metq

pedagoginio darbo staL,q;

5.2.3. tureti ugdymo mokslq arba verslo vadybos magistro kvalifikacini laipsni arba
vie5ojo administravimo magistro kvalifikacini laipsni, igytq baigus Svietimo vadybos studijas, arba
jam lygiavertg auk5tojo mokslo kvalifikacij q, taip pat tureti ne maZesng kaip 3 metg profesines
veiklos patirtf, kuri atitinka VI ar auk5tesni kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros
apra5q, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del
Lietuvos kvalifi kacij q sandaros apraSo patvirtinimo ;

5.2.4. b[ti iSklausgs pedagoginiq ir psichologiniq Ziniq kurs4 Svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta tvarka, tureti ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio darbo statq, arba ne
maZesng kaip 2 metq profesines veiklos, kuri atitinka V ar auk5tesni kvalifikacijq lygi pagal
Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5q, patirti mokyklos vykdomq neformaliojo vaikq Svietimo
programq srityje;



5.2,5' tureti rnagistro kvalifikacinj laipsnj arba jarn lygravertg aukstojo mokslo
kvalifikaciiE, ne maZesng kaip 3 metq profesines veikios ivietirno sLityje patirtj, l<gri atiiinl<a vl ar
aukltesni kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikaci.jq ,andaror apras4, rr kvalifikaciniq
reikalavimq apraSo 5.2,2 papunkty.je apibreZtos vadovavirno ugclymui ir niokymuisi kon-rpetelcijos
jvertinirnas yra ne Zemesnio l<aip auk5to lygio.

5.3. tureti vadovavimo Svietimo fstaigai korupetenci.jas;
5.4. ttlreti ne maZesng kaip vienq rnetr4 vadovavirno suaugusiq aslrerlq grupei

(grupems) patirtl arba tureti ne maZesng kaip vienq metq Svietimo organiznri*n'ir (ar) pii.Tiuin,
patirti, igyt4 vie5ojo administravimo institucijoje arba Svietimo pagalbos istaigo.je;

5,5. moketi naudotis inforrnacinemis technologijomis;
5'6. gerai moketi lietuviq kalb4, jos rnokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos

mokejimo kategorijr-1, patvirtintr-1 Lietuvos Respr-rblikos Vyriausybes 2003 m. gruoclZio 24 d.
nutarimu Nr' 1688,,De1 vaistybines kalbos mol<e.jimo kategori.jq patvirtinirno ir jgyvendinimo,,
reikalavimus;

5'7. ne Zemesniu kaip B1 kalbos mokejirlo lygiti (pagal Benclruosiuose Europos kalbr-1
matmenyse nustatyt4 ir apibldintE Se5iq kalbos rnokejin-ro lygir-1 sistemq) moketi bent vien4 iS trijq
Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, pranclzr-1 ar vokiediq);

5.8' buti nepriekai5tirrgos reputacijos, kaip.ji apibreZta I-ietuvos Respyblikos Svietimo
jstatyme;

5.9. gebeti savarankiSkai planuoti, rer-rgtr ataskaitas, benclrauti, benclradarbiaLrti iL teikti
konsnltacijas, sl<landziai ir argumentuotai destyti mintis i.odliu ir rastu;

5,10. iSmanyti Svietirno teikejq veiklq reglamentuojandius Lietuvos Respublikos
fstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, I-ietuvos Respublikos Svietimo, mokslo rr
spotto ministro isakymus bei kitus teises aktus ir gebeti.juos taikyti praktiSkai;

5.11. blrti susipaZittusiam su mokyklos veiklos organizavimr.r, biudZetiniq jstaigq
finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglan-rentuoja Lietuvos Respubtik.-os
istatyrnai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutariniai, I-ietuvos Respubtikos Svieti,,o, mokslo ir
sporlo ministro isakymar, r"rZtikrintr jq vykdyniq.

III SKYRIUS
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

6, Siekdarnas kuo efektyvesnes mokyklos Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos
rnokyklos direktonus vykdo Sias funkcijas:

6,1. tvirtina n-rokyklos vidaus struktfir4, nevirSyclamas
pareigybiq skaidiaus, mokyklos darbuotojq pareigybiq sqra54;

6,2. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinio
programq rengimui, jas tvirlina, vadovauja j11 vykdymui;

nustatyto didZiar.rsio leistino

veiklos plano, jos r-rgdymo

6.3. nustato rnokyklos struktlnniq padalirriLi tikslus, uZclavinir-rs, funkcijas, strr-rktfir-ipir.1
padaliniq vadovq veiklos sritis, skiria ir atleiclZia mokytojus, mokyklos clirektoriau.s pavaduotojus,
kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis bei aptarnau.jantj persor-ralq, vaclovaudaniasis Darbo
kodekso, Vyriausybes nutarimq ir molcyklos viclaus darbo tvaikos taisykliq nuostatomis, skiria
paskatinimus ir nuobaudas;

6.4. kartu su bendruotrene numato rnokyklos veiklos kryptis, rengia verklos program4,
mokyklos nuostatus ir teikia aprobuoti rnokyklos tarybai;

6.5. uZtikrina bendradarbiavirnu pagristus santykius, rnokytojo etikos norrnLl
laikymqsi, priimamus sprendimus, benciruomenes nariq iniormavimq, personalo profesin!
tobulejifirq, sveik4, saugi4, uZkerlandiq keli4 bet kokiorns smufto, prievartos apraiBkorns bei
Zalingiems iprodiams aplinl<q;

6,6. analizuoja mokyklos veiklos ir valdyn-ro i5tekliq buklg, inici.juo.ja mokyklos
veiklos kokybes isivertinirno vykclyrnq ir atsako uZ rnokyl<los veiklos rezr-rltaius.



6.7. atlieka Alytaus miesto savivaldybes tarybos priskirlas funkcijas, itrauktas i
mokyklos nuostatus ir pareigybes apra5ym4;

6,8, ai5kina mokyklos bendruomenes nariams valstybing bei savivaldybes Svietirno
politikq, numato vist-iomenes poreikius atitinkandius mokyklos veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikiry
ir trumpalaikiq veiklos programll rengimq, organizr.roja jq vykdymq;

6.9. paskirsto vadybos funkcijas mokyklos direktoriaus pavaduotojams, sudaro
galimybes jiems savarankiSkai dirbti, jpareigoja periodiSkai atsiskaityti uZ nuveikfus darbus;

6,I0. suderings stt Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
6.1i. rrlpinasi, kaclkr:o anksdiau butq aptikti pavojai, susijg su vaiko saugumu, saugios

aplinkos k[irilr-u jstaigoje, sprendZra konkretaus vaiko problemas, pritaiko jam r"rgdymq ir Svietimo
pagalb4;

6.12. rupinasi mokyklos intelektualiniais, rnateriahniais ir finar-rsiniais iStekliais,
racionahu jq panaudojirnr.r, darbrl sauga;

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

6.14, sudaro rnokyklos vardu sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
6.15, organizuoia mokyklos dokumentq saugo.jimE ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
6.16. teises aktrl nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos tuftq, lesas ir jais

disponuoja; r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais;
6.17. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, rupintojais), pagalbq mokiniui,

mokytojur ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisity apsaugos tarnybomis ir kitornis vaiko teisiq apsaugos
instituci.;omis;

6.18, konsr.rltLro.ja molcyl<los darbuotojus teises aktq, r"rgdymo programrl igyvendinimo,
vadybos, Svietirno istaigos jsrvcrtinimo, veiklos tobulinimo prograllrl rengimo, jq igyvendinimo rr
l<itais klausinrais;

6.19. vertina mokyklos darbr-rotojr4 ir mokytojq praktinE veiklq Lieluvos Respublikos
5vietimo istatyn-ro ir atestavimo nuostatr-1 nustatyta tvarlca;

6.20. vadovar"rja r-r-rokyklos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus
psichologus) atestacijos kornisijai;

6.21. tiria mokyklos bendruornenes nariq pra5ymus ir skundus istaigos veiklos
klausimais, kaupia informaci.jq apie gimnazijos bfrklE ir pokydius, rengia Svietimo b[kles ataskaitas,
teikia jas savivaldybes adrninistracijai;

6.22. rnpurasi n-retodir-res veiklos organizavirnu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro jiems sElygas tobr-rlinti kvalifikaci.jq, mokytojarns ir krtiems pedagoginiams darbuotojams
galimybg atestuotis ir orgauizuoja jLl atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

6.23 priirna mokinius i mokyklq Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka,
suclaro t'nokymo sutartis, nllstato r-nokinir4 teises, pareigas ir atsakomybE, palaiko ry5ius su mokiniq
tevais (globe.iais, r[pinto,jais), pagalb4 mokiniui, mol<ytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis ir
kitomis (socialiniq paslaugq, sveilcatos prieZilros, policijos, vaiko teisiq apsaugos ir pan,)
institucijomis, visuonlene, rnokyklos rer.nejais, kuna ugdyrnui palankiq sociokultlring aplink4;

6,24, orgatrizr-toja rnokyklos ugdyrno procesE, vykdo Svietin-ro stebesenq ir Svietirno
prieZilr4 (stebi, analiznoja, vertina girnnazijos veiklq, ugdymo rezultatus), uZtikrina tinkam4
Svietimo kokybg ir vaikq sveikatos saugq pagal I.ietuvos higienos normq (istaigoms, vykdandioms
iltimokyklir-iio ir (ar) prie5niokyklinio ugdyn-ro programq ir mokykloms, vykdandioms bendrojo
ugdyn-ro pro grarnas) reikal avimus ;

6.25. atstovauja mokyklai l<itose institucijose;
6.26, vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas;
6.27. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatyrn4 teikiami ataskaitq rinkir-riai ir statistines ataskaitos bDtq teisingi,



IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS TEISES

7. Mokyklos direktoriaus teises:
7.1. tobulinti savo kvalifikacij4, atestuotis ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
7.2. turdti savo pareigoms vykdyti bfitinas darbo sqlygas, higienos reikalavimus

atitinkandi4 bei techninemis priemonemis aprfipint4 darbo viet4;
7.3. iralyti i vieno i5 darbuotojq pareigybes apra5ym4 nuostat4, kad jis laikinai eina

direktoriaus pareigas, kai darbe nera direktoriaus (nedarbingumo, atostogq, ir komandiruotes metu);
7.4. pavesti atskiry mokyklos funkcijq vykdym4 ir kontrolg kitiems mokyklos

darbuotojams;
7.5. susipaZinti su dokumentq, reguliuojandiq mokyklos veikl4, projektais ir teikti

pasiiilymus;
7.6. atsisakyti atlikti uZduotis ar pavedimus, prieltaraujandius Lietuvos Respublikos

teises aktams;
7.7. natdotis kitomis teises aktuose nustatytomis teisemis.

V SKYRIUS
ISTAIGOS DIREKTORIAUS ATSAKOMYBE, ATSKAITOMYBE IR PAVALDUMAS

8. Mokyklos direktorius atsako uZ:
8.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si mokykloje;
8.2. demokratini mokyklos valdym4, mokyklos direktoriaus pareigybes apra5yme ir

kituose teises aktuose nurodytq funkcijq tinkam4 vykdymE, jam pavestq uZduodiq atlikim4laiku;
8.3. mokyklai skirtq savivaldybes biudZeto ar kt. le5q tiksling4 ir teiset4 panaudojimq,

apskait4 ir atsiskaitym4;
8.4. Svietimo istatyme nurodytos informacij os paskelbim4;
8.5. mokyklos veiklos rezultatus;
8.6. savo pareigq nevykdym4 arba netinkam4 vykdymE.
9. Mokyklos direktorius atskaitingas Alytaus miesto savivaldybes tarybai.
10. Mokyklos direktorius darbo organizavimo klausimais pavaldus Alytaus miesto

savivaldybes merui.

SusipaZinau
Alytaus muzikos rnokyklos direktorius
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SKYRIUS
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