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LIETUVOS KUR.IVJU IR I{EPRIGIRDITYdIUJU UGD}'fi{O CENTRO
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRA.SYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Lietuvos kurdiqiq ir neprigirdindiqiq ugdymo centro direktoriaus pareigybe yra
priskiriama biudZetiniq istaigq vadovq grupei.

2. Pareigybes lygis - A lygis.

II SKYRIUS
sPEcrALUs REIKATA\TMAI 5t ls rangIGAS ErNAr{fIAM DARBuoroJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitilcti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti auk5t4ji universitetini ar jam lygiaverti i5silavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
3"2.1. tureti pedagogo kvalifikacijq ir ne maiesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staZ4;
3.2.2. tur€ti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 merq

pedagoginio darbo staZ4;
3.2.3. tureti ne maiesnq kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukstesni

kvalifikacijq Iygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraSq, patvirtintq Lieruvoi
Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del [-ietuvos kvalifikacijq
sandaros apra5o patvirtinimo", patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacini laipsni;

3'3. tureti ne maZesnE kaip vienq mefq vadovavimo asmenq gnrpei (grupems) patirti;
3 .4. mol<eti nau dotis informacinemis techno logij omis;
3.5. gerai moketi lietuvitl kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valsfybines kalbos

mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvt:s Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodiio 2rl d.
nutarimu Nr. 1688 ,,Del valstyhines kalbos mokejirno kategorijq pitvirtinimo ir
iglvendinimo", reikalavirnus ;

3.6. ne Zemesniu kaip Bl kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nustatyt4 ir apibfrdint4 Se5iri kalhos mokejimo lygiq sistern4) moketi bent vien4 id
h'ijq Europos Sqiungos darbo kalbq (anglq, prancuzq ar vokiediq);

3.7. tureti vadovavimo Bvietimo istaigai kompetencijq.

III SKYRIUS
Stas panucAs EINANCIo DARBtroroJo FUNKCIJos rR ATsAKoMyBE

4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
4-1. organizuoja Lietuvos kurdiqjq ir neprigirdindir4lq ugdymo cenrro (toliau -tnokykla) darb4, kad biitq igyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamoi nustatytos funkcijos;

4.2. atsako uZ mokyklos veiklos rezultatus;
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4'3' tvirtina mokyklos strategini veiklos plan4 ir ugdymo pian4, gaygs Svietimo irmokslo ministerijos pritarim4;
4.4. tvirtina. 

.metinQ veiklos programE, Svietirno programas; smuno prevencijos
iglvendinimo mokykloj e priemones;

4'5' vadovauja.rnokyklos strateginio veiklos plano, ugdyrno plano ir metines veiklosprogramos igyvendinimui, Svietimo progranlq rengimui; smurto prevencijos priemoniq
igyvendinimui;

4'6' suderinEs su Svietimo ir mokslo ministru ar jo igaliotu asmeniu, tvirtina mokykios
strukfurq ir pareigybiq s4raS4,

.taisykles, mokyklos stmkt[riniq padaliniq
ir kitus vidaus tvarkq reglamentuojandius

4'8' tvirtina mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq aresracijos komisij4 ir kitas
teises aktq nustafytas komisijas, grupes, tarybas;

4'9' vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais priimair atleidZia i5 darbo istaigos darbuotojus, sudaro darbo ir kitokias sutartis, nustato darbuotojq
darbo uzmokesti, skatina ir taiko drausminio poveikio priemones;

4'10' nlpinasi mokyojrl ir kitq darbuotojq dirbo s4lygomis, organizuoja tnrkstarnq
mokyto.jq paiesk4;

4'11. nustato kvaiifikacinius reikalavimus mokyklos pareigybdms (i5sk;,rus
pareigybes, kurioms teises akQ nustatFa tvarka yra nustag4i kvalifikaciniaireikaturimai);

4'12. sprendZia kartu su mokyklos taryba mokyklai svarbius palankios ugdymui
aplinkos kfirimo klausimus;

4'13- teikia kiekvienais metais mokyklos bendruomenei ir tarybai svarsfi,ti bei vielai
paskelbia savo metq veiklos ataskaitE;

4'14' gali skirti rnokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones, numatytasVaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme ui mokinio elgisio normu paZeidirnus, Vaikominimalios ir vidutines prieziirros istatyrno nustatlta ivarka kreipiasi j savivaldybes
administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines priezifiros priemoniq vaikui skyrimo;4'15' organizuoja reguliarq rnokyklos padaiiniq vadovq arsiskairymf uz nirveiktq
darb4;

4. i 6. atstova.ja istaigai kitose i,stitucijose ir organizacijose;
4' 17' teises alttq nustatyta tvarka valdo rnokyklos turta ir lesas, naudojasi ir disponuojajais' Atsako uz lesq panaudojimq pagal Sr,ietimo ii mokslo ministro patvirtintas s4matas, uz

istaigos materialines bazes kurim4 ir saugojim4;
4'18' atsako uZ finansiniu ataskaitq rinkiniq sudarym4. Garantuoja, kad pagalLietuvos Respublikos vie$ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai irstatistinds ataskaitos bfttq teisingos;
4'19' atsako uz tai, kad moliykloje br)tq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq irkitq teises aktq, darbo saugos reikalavirnq;
4.20. analizuoja mokykros veiklos ir vardymo istekliq bukrg;
4'21' atsako uZ teisds aklais nustatltE informacijos'skelbiin4, dernokratini mokyklosvaldym4, uftiklina benclradarbiavimu griitus santykius, skaidriai priimamus sprendimus.mokyklos bendruomenes nariq informavim4, saugi4, sveik4, uikertandi4 t.iif u"t kokiomssmurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems lprodiami aplink4;

4.7. tvirlina mokyklos dar.bo tvarkos
nuostatus, da:'buotojq pareigybiq apra5ymus
dokumentus;
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4.23.utt savO veikll atsiskaitO忠 宙 etilnO ir mOks10 ministcriiai ir kitOms igaliOtOms
institucttOms.
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