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KRETINGOS RAJONO SVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBES APRASYUAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kretingos rajono Svietimo centro (toliau tekste - Centras) direktoriaus pareigybe yra

priskiriama biudZetiniq istaigq vadovq ir pavaduotojq grupei. Centro direktorius pavaldus ir
atskaitingas Kretingos rajono savivaldybes tarybai ir merui.

2.Pareigybes lygis - 42.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTTALAVIMAI SIAS PARE,IGAS EINANTIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:

3. 1 . tureti aukSt4j i universitetini ar j am lygiaverti i5silavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimq:
3.2.1. tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staiq;
3.2.2. tureti magistro laipsni ir ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos arba 3 metq

vadovaujamojo darbo patirti,kurios atitinka Svietimo pagalbos istaigos, i kuri4 kandidatuojama, bent

vien4 i5 vykdomq funkcijq;
3.2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar aukStesni

kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2010 m. geguLes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del Lietuvos kvalifikacijq sandaros s4raSo

patvirtinimo";
3.3. tureti ne maZesng kaip vienq metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems)

patirti arba ne maZesng kaip vienq metq Svietimo organizavimo ir (ar) prieZiriros patirti, igyt4 vie5ojo

administravimo institucrj oj e arba Svietimo pagalbos istaigoj e;

3.4. moketi naudotis informacinemis technolo gij omis ;

3.5. gerai moketi lietuviq ka1b4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo

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

,,Del valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimoo', reikalavimus;
3.6. ne Zemesniu kaip B1 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq

metmenyse nustatyt4 ir apibfrdint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5 trijq
Europos S4jungos darbo kalbq (anglq, pranclzq ar vokiediq);

3.7. tureti Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus

auk5t4sias mokyklas) vadovams apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2011 m. liepos 1 d. isakymu Nr. V-1 194 ,,Del Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq

Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apra5o patvirtinimo" (toliau - Apra5as),

nustatytas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencij as.

4. Centro vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio m4stymo ir pokydiq valdymo,

mokejimo mokytis, vadovavimo asmenims ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi

bUti ne Zemesnio kaip pakankamo lygio, o kitos Apra5o 5 punkte nustatytos kompetencijos - ne

Zemesnio kaip silpno lygio.
5. Centro direktorius turi Zinoti, iSman1-ti ir gebeti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos

darbo kodeks4, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitus istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimus, teises aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojandius Svietimo organizavim4, biudZetiniq

istaigq finansavimo tvark4, darbo santykiq reguliavim4, Svietimo ir mokslo ministro isakymus,
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Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybes administracijos
direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo isakymus ir pavedimus, kitus teises aktus, vadovautis Siuo
pareigybes apra5ymu ir vykdyti Centro nuostatuose numatyt4 veikl4.

III SKYRIUS
Slq.s pARETcAS ErNANdro DARBUoToJo FUNKCTJos

6. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
6.1. planuoja ir organizuoja Centro veikl4, kad bfrtq igyvendinami Centro tikslai ir

atliekamos nustatytos funkcijos;
6.2. uztil<rina, kad bUtq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq;
6.3. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, kvalifikacijos tobulinimo

programq rengimui, juos tvirtina teises aktq nustatyta tvarka, vadovauja jq vykdymui;
6.3. pagal savo kompetencij4 leidlia isakymus ir kontroliuoja jq vykdym4, pasiraSo

informacinius dokumentus, tvirtinaorganizacinius dokumentus, sudaro Centro vardu sutartis su kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis, priima sprendimus del Centro veiklos organizavimo ir pletojimo,
tvirtina kitus istaigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, dokumentq kopijas;

6.4. vizuoja ir (ar) pasira5o s4skaitas faktUras, iSankstinio apmokejimo s4skaitas, atliktq
darbq priemimo-perdavimo aktus, pasiraSo bankq, finansq ir kitus dokumentus; tvirtina metines
Centro biudZeto s4matas bei kitas ataskaitas;

6.5. analizuoja Centro veiklos ir valdymo i5tekliq bUklg ir atsako uZ Centro veiklos
rezultatus;

6.6. tvirtina Centro struktur4 ir pareigybiq s4ra54, nevirSijant nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus ir Centrui nustatyto darbo uZmokesdio fondo;

6.7. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus
pavaduotojui. Centre nesant direktoriaus, jo pareigas laikinai atlieka direktoriaus pavaduotojas arba
kitas darbuotojas, kuriam mero potvarkiu pavedamos direktoriaus funkcijos;

6.8. priima ir atleidLia Centro darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina
darbuotojus, priima sprendimus del darbuotojq atsakomybes del darbo pareigq nevykdymo Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatfia tvarka;

6.9. rlpinasi darbuotojq darbo s4lygomis, jq kvalifikacijos tobulinimu, organizuoja
trukstamq darbuotoj q paie5k4;

6.10. teises aktq nustatyta tvarka sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes,
metoding tarybq Centro veiklos funkcijoms atlikti; bendradarbiauja su savivaldos, valstybes
institucijq, biudZetiniq lstaigq ir kitq organizacqq atstovais;

6.11. organizuoja Centro dokumentq valdymq ir saugojim4 teises aktq nustatyta tvarka;
6.t2. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centro turtu, leSomis; r[pinasi

intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais; uZtikrina racionalq ir taupq
Centro turto, le5q ir kitq iStekliq valdym4 ir naudojim4, veiksming4 Centro finansq kontroles sistemos
suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4, vykdo kitas asignavimq valdytojo funkcijas;

6.13. rlpinasi pedagogq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro s4lygas tobulinti kvalifikacij 4,

6.14. inicijuoja Centro savivaldos institucijq steigim4si ir skatina jq veikl4; sudaro s4lygas
bendruomends nariams dalyvauti Centro valdyme, burtis i lvairiq grupiq interesus atstovaujandias
asociacij as, organizacij as, sqj ungas;

6.15. inicijuoja Centro veiklos kokybes isivertinim4;
6.16. teises aktq nustatyta tvarka vie5ai skelbia informacij4 apie Centro vykdomas veiklas ir

paslaugas;
6.17. ultik,rina bendradarbiavimu pagristus santykius, .etikos normq laikym4si Centre,

tinkam4 bendruomenes nariq informavimq;
6.18. uZtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiami istaigos ataskaitq rinkiniai bfltq teisingi;



a
J

6.19. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei ir Savivaldybes tarybai svarstyti ir
vertinti bei vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4;

6.20. atstovauja arba lgalioja kitus darbuotojus atstovauti Centrui santykiuose su juridiniais
ir fiziniais asmenimis;

6.21. uZtikrina Svietimo pagalb4 mokiniams, jq tdvams (globejams, rupintojams),
pedagogams ir kt. bendruomenes nariams;

6.22. teikia ataskaitas, dokumentus, informacij4, susijusi4 su Centro veikla, savivaldybes
administracijos Svietimo skyriui ir garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus
atskaitomybes istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos yra teisingi;

6.23. kontroliuoja saugos darbe, prie5gaisrines saugos, turto apsaugos ir aplinkos
reikalavimq vykdym4;

6.24.kontroliuoja, kad laiku ir teisingai bttq atsiskutyta su biudZeto, valstybinio socialinio
draudimo istaigomis, kreditoriais;

6.25. laiduoja valstybes Svietimo politikos vykdymo kokybg vadybos priemonemis:
stebesena, planavimu, igaliojimq ir atsakomybes paskirstymu bei prieZitira;

6.26. sudaro s4lygas atlikti Centro veiklos prieZiDr4 atitinkamoms valstybes institucijoms,
savivaldybes tarybai, savivaldybes administracijos direktoriui ir Svietimo skyriaus tarnautojams;

6.27 . nusta\,ta tvarka nagrineja gyventoiq, fmoniq, istaigq ir kitq fiziniq ir juridiniq asmenq
skundus, parei5kimus, pra5ymus ir pasifllymus, priima interesantus, konsultuoja juos Centro veiklos
klausimais;

6.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teises aktuose, vykdo Centro
steigejo pavedimus.


