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KRETINGOS RAJON PIERAS

POTVARKIS
DEL KRE,TINGOS RAJONO SVTBTTVTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBES

APRASYMO TVIRTINIMO

2020 m. spalio d.*.V 3.5 U
Kretinga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq
darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio tZ, darb1 istatymo 2 straipsniu, 3 straipsnio 2 dalies I
punktu, Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias
mokyklas) vadovams apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 1 d. isakymu Nr. V-1 194 ,,DelKvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo
istaigq (iSskyrus aukStEsias mokyklas) vadovams apra5o patvirtinimo", 4 ir 5 punktais, Valstybes ir
savivaldybiq istaigg darbuotojq pareigybiq apra5ymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandZio 12 d. isakymu Nr. A1-177 ,,Del valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq pareigybiq apra5ymo metodikos patvirtinimo", Kretingos rajono
savivaldybes tarybos 2017 m. rugpjtrdio 31 d. sprendimu Nr. T2-235 ,,Del igaliojimq suteikimo
Kretingos rajono savivaldybds merui":

1. Tvirtinu Kretingos rajono Svietimo centro direktoriaus pareigybes apraS5rm4
(pridedama).

2"PripaZistu netekusiu galios Kretingos rajono savivaldybds mero 2017 m.lapkridio 16
d. potvarkio Nr. V3-89 ,,Del Kretingos rajono mokyklq vadovq pareigybiq apraSymq tvirtinimo" 1.23
punkt4.

Savivaldybes meras Antanas Kalnius

O SAVIVALDYBES

Jolanta Jurgutiene



PATVIRTINTA
Kretingos raj ono savivaldybes mero
2020 m. spalio d. potvarkiu Nr. V3-

KRETINGOS RAJONO SVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBES APRASYVTAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Kretingos rttono g宙 etimo ccntro(toliau tekstc― Ccntras)dirckto五 aus pareigybe yra
priskiriama biudЙ ctinill istaig■  vadoⅥl ir pavaduota■ grupei.Centro dirckto五 us pavaldus 缶
atskaitingas Kretingos rttono saV市 aldybes tarybai tt merui.

2.ParcigybOs lygis― A2.

Ⅱ SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIh/1AISIAS PAREIGAS EINANCIAM DARBUOTOJUI

3.Darbuotttas,Cinantisこ ias parcigas,tun atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:

3.1.turOti aukζ tQil ulliVersitetini arjam lygiaverti iSsilavinim%

3.2.atitikti bent viena iこ SiЧ rcikalavilnЧ :

3.2.1.turё ti pedagogo kvali■kacむ Q ir nC mattesni kaip 3 mett pedagoginio darbo staれ ;

3.2.2.turёti magistro laipsni ir nC mttcs■ 9 kaip 3 mett profcsinёs vcik10s arba 3 me句
vadovauJ枷可O darbo patirti,10riOs atitinkaこ宙eimo pagalbos istaigos,1lm五 l kandidatuqama,bent
vicnO ig vykdomu mnlcctu;

3.2.3.tureti nc maZcs■ 9 kaip 3 mctt profcsines vcilclos,hFi atitinka VI ar aukgtesni
kvaliikac」Ч lygi pagal LictuvOs hali■ kac」u SandarOs apraSl,patvirtintO Lictllvos Rcspublikos
Vyriausybё s 2010 m.gcguЙёs 4 d.nutarimu Nr.535,,Del LictuvOs kvalittkac」 u Sandaros sγago
patvirtinimo``;

3.3.turёi nc mttcsn9 kaip vicnЧ  mctt vadOVavimo suaugusi■ asmcnll gmpci(grupems)
patitti arbanc mttcsn9 kaip宙enu me毎 こVietim0 0rganizavimo ir(arl p五 diirOs patirti,igyta宙 eこ可0
administravirno instituclJOJC arbaこ victimO pagalbos lstalgoJc;

3.4.mokёti naudotis infollllacinemis tcchnologttomiS;

3.5.gerai moketilietuvれ kalbl,josmokqimo lygiSturi atitihiValstybinOskalbosmokaimo
katcgoriiЧ ,patvirtintt Lietuvos Rcspublikos Vyriausybes 2003 m.grL19壷 i024d.nutarimu Nr.1688

"Dё
l valstybines kalbos mokttimO katcgorii■ patVirtinimo ir ittvCndinimo``,reikalavimus;

3.6.nc Йcmcsniu kaip Bl kalbos mokqimo lygiu Φagal BCndruosiuose Europos kalb■
metmcnyse nustaγ Q ir apibidintO tteSiЧ kalbos mOkaimo lygiu SiStCmO mOkё d bent宙 cnl iζ  tr」 Ч
Ellropos SttllngOs darbo kalb■ (angl■,prancitt ar vokiCこ i■);

3.7.tureti Kvali■ kaciniu rcikalavimЧ valstybiniЧ ir sav市 aldybiЧ  gvictimo istaisI(iSSkyrus
aukStOsias mOkyklas)vadOVams apraζ o,patvirtinto Lietuvos Respublikos ζ宙etimo ir mokslo ministro
201l m.liepos l doiSakymuNr.V-1194,,Del Kvalittkaciniu reikalavimЧ

 valstybini■ 士sa宙valdybi■
こ宙etimo istaig■ (iSSIsrus aukStOsias mOkyklas)vadOVams apra6o patvirtinimO“ (t01iau― ApraSas〉
nustatytas vadovavimOも 宙etimO istaigai kOmpetencJaS.

4.CcntrO vadovo asmeninio veiksmingumo,stratcginio mOstymo ir pOkyこ i■ valdymo,
mokaimo m。lγtis,Vadovavimo asmcnims irvadovavimo ugdymuiirmOkymuisi kOmpctcncttoS turi

b■i nc ЙcmcsniO kaip pakranlcamo lygio,O kitOs Apraも o5punktc nustatytos kompctcnclos― ne
乏cmcsnio kaip silp■ o lygio.

5.Ccntro dircktorius turiを inou,iこ manyti ir gcbё u savo darbc taikyti Lictuvos Rcspublikos
daFbo kodcksl,LictuvOs Rcspublikosこ 宙cdmo ir kitus lstatymus,LictuvOs Respublikos Vyriausybes
nutarimus,teisё s aktus ir kitus doklmlentus,reglallncntuttanё ius gvietimo organizaviml,biuttctini■

iStaigll inansavimo tvarkl,darbo santyki■ rcguliaviml,こ宙cimo ir moks10 ministro isakymus,
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Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybes administracijos
direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo lsakymus ir pavedimus, kitus teises aktus, vadovautis Siuo
pareigybes apraSymu ir vykdyti Centro nuostatuose numat5rt4 veiklE.

UI SI(YRIUS
Sras pARETGAS ErNANdro DARBUoToJo FuNKCrJos

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

atliekamos nustatlrtos funkcij os;
6.2. uLtil<rina, kad brltq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises akq;
6.3. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, kvalifikacijos tobulinimo

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

informacinius dokumentus, tvirtina orgarizacinius 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. viruoja ir (ar) pasira5o s4skaitas fakttiras, i5ankstinio apmokejimo s4skaitas, atlikrq
darbq priemimo-perdavimo aktus, pasira5o bankq, finansq ir kitus dokumentus; tvirtina metines
Centro biudZeto s4matas bei kitas ataskaitas;

6.5. analintoja Centro veiklos ir valdymo i5tekliq buklg ir atsako uZ Centro veiklos
rezultatus;

6.6. tvirtina Centro struktrlr4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus ir Centrui nustatlrto darbo uZmokesdio fondo;

6.7. dali savo funkcijq teises aktg nustatlrta tyarka 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 atleidZia Centro darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apraiymus, skatina
darbuotojus, priima sprendimus del darbuotojq atsakomybes del darbo pareigq nevykdymo Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyt a tvarka;

6.9. r[pinasi darbuotojq darbo s4lygomis, jq kvalifikacijos tobulinimu, organintoja
trukstamq darbuotojq 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 istaigq ir kitq organizacijq atstovais;

6.11. organiruoja Centro dokumentq valdym4 ir saugojimq teises aktq nustatSrtatvarka;
6.12. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centro turtu, le5omis; rtipinasi

intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais; uZtikrina racionalq ir taupq
Centro turto, le5q ir kitq i5tekliq valdymq ir naudojim4, veiksming4 Centro finansq kontroles sistemos
suktirim4, jos veikim4 ir tobulinim4, vykdo kitas asignavimq valdytojo funkcijas;

6. 1 3. riipinasi pedagogq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro s4lygas tobulinti kvalifikacij4,

6.14. inicijuoja Centro savivaldos institucijq steigim4si ir skatina jq veiklq; sudaro sqlygas
bendruomenes nariams dalyvauti Centro valdyme, burtis i ivairiq grupiq interesus atstovaujandlas
asociacij as, or ganizacij as, sqiungas;

6.15. inicijuoja Centro veiklos kokybes isivertinim4;
6.16. teises aktg nustat5rtafrrarkavie5ai skelbia informacijE apie Centro vykdomas veiklas ir

paslaugas;

6.17. nZtil<rina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos normq laikym4si Centre,
tinkam4 bendruomenes nariq informavim4;

6.18. uZtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymE
teikiami istaigos ataskaitq rinkiniai buq teisingi;
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6.19. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei ir Savivaldybes tarybai svarstyti ir
vertinti bei vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4;

6.20. atstovaula arba igalioja kitus darbuotojus atstovauti Centrui santykiuose su juridiniais
ir fiziniais asmenimis;

6.21. ultil<rina Svietimo pagalbq mokiniams, jq tevams (globejams, rfipintojams),
pedagogams ir lt. bendruomenes nariams;

6.22. terkta 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 b[tq atsiskaityta su biudZeto, valstybinio socialinio
draudimo istaigomis, kreditoriais;

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

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

6.27.nusta$a tvarka nagrineja gyventojq, imoniq, istaigq ir kitq fiziniq ir juridiniq asmenrl!' 
skundus, pareiSkimus, pra5ymus ir pasifllymus, priima interesantus, konsultuoja juos Centro veiklos
klausimais;

6.28. atlieka kitas funkcijas, nustat5rtas Lietuvos Respublikos teises aktuose, vykdo Centro
steigejo pavedimus.
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