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I SKYRIUS
PAREIGYBE

l. BiudZetines istaigos Alytaus lopselio-darZelio ,,Pasaka" direktoriaus pareigybe yra

priskiriama biudZetiniq istaigq vadovq ir jq pavaduotojq grupei'

2. PareigY-bes lYgis - 42'
3. Alyiaus loiselio-d arLelio ,,Pasaka" (toiiau lop5etis-darZelis) direktorius yra

savivaldybes Bvietimo biudzbtines [staigos vadovas, dirb-antis pagal darbo :'tql ^+_^+^_i-i^ ^lo-n ]

4. Direktoriaus pareigybe reikalinga vadovauii lop5elio-darZelio strateginio plano ir

metiniq veiklos planq, lopSelio-darZelio Svietimo programq rengimui ir vykdymui' organizuoti'

koordintroti ir kontroliuoti lopselio-darzelio veikl4, ua uutq uztikrintas nuostatuose numatytq tikslq,

suformuluotq uZdaviniq, numatytq funkcijq ir kitq veiklos sridiq vykdymas, siekti kuo efektyvesnes

lop5elio-darZelio Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos'

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANEIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

5. Direktorius Privalo:
5 . I . tureti aukstqii univsrsitetini ar j am lygiaverti. issilavinim4;

5.2.direktoriusturiatitiktibentvien4iSSiqreikalavimq:
5.2.1 tureti pedagogo kvalifikacij? ii ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio d.ttPo slaZT;

5.2.2. tureti' *uliJro laipsni, p.Ougogo tcvaiinficil4 ir ne maZesni kaip 2 metq

pedagoginio darbo staL4;
5.3.ttrretivadovavimoSvietimoistaigaikompetencijas;
;.;, 1o,i;i "r 

*"z.r"e kaip vientl mJtq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems)

patirti arba tureti ne maZesng kaip 2metq svieiimo organizavimo ir (ar) priezi[ros patirti, igyt4 viesojo

udri nirtruvimo institucrjoj e arba Svietimo pagal bo s i s.tai goj e ;-'5'5.moketinaudotisinformacinemistechnologijopris;

5.6. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimd l-Veis^turi atitikti Vals'tybines kalbos

mokejimo katggorijq, patvirtinlq Lietuvos nesprutkos vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d' nutarimu

ii;l;s8 ,,Der'irrriyUiros katbos mokejimo kaiegorijq.patvirtinimo ir igyvendinimo" reikalavimus;

5,7. ," Z.*"rniu kaip B '1 kalbos *oleii.mo lygiu (pagal Bendruosluose tr'uropos kalbq

matmenyse nustatyta ir apib[dinta S.Siq kalbos *o[e1i*9'lygitl sistem4) moketi bent vien4 i5 trijq

Europos- S4jungos darbo kalbq (anglq, prancflzq ar vokiediq);
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5.8. bUti nepriekai5tingos reputacijos, kaip .yi apibreh.a Lietuvos Respublikos Svietimo

!statyme;
5.9. gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti

konsultacijas, sklandZiai ir argurnentuotai destyti mintis LodLiu ir ra5tu;

5.10. i5manyti Svietimo teikejq veikl4 reglamentuojandius Lietuvos Respublikos

istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro isakyrnus bei kitus teisds aktus ir gebetijuos taikyti prakti5kai;

5,11. b[ti susipaZinusiam su lop5elio-darZelio veiklos organizavimu, biudZetiniq istaigq
finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
rninistro isakymai, uZtikrinti jq vykdym4.

III SKYRIUS
DIRBKTORIAUS FUNKCIJOS

6. Siekdamas kuo efektyvesnes lopielio-darZelio Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos
lop5elio-darZelio direktorius vykdo Sias funkcijas:

6.1. vadovauja lopSelio-darZelio strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui,
lop5elio-darZelio ugdymo prograrnll rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

6.2. tvirtina lop5elio-darZelio vidaus struktflr4, nevirSydarnas nustatyto didZiausio leistino
parei gybiq skaidiaus, I op5e I io-darZel io darbuotoj q pareigybiq s4ra54;

6.3. nustato lop5elio-darlelio tikslus, uZdavinius, funkcijas, veiklos sritis, skiria ir
atleidLia mokytojus, direktoriaus pavaduotojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis bei
aptarnaujanti personal4, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Vyriausybes nutarimq
ir lop5elio-darLelio Darbo tvarkos taisykliq nuostatomis, skiria paskatinimus ir nuobaudas;

6.4. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausirrais organizuoja
mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus;

6.5. kartu su bendruornene rengia lop5elio-darLelio nuostatus ir teikia aprobuoti lopSelio-
darZelio tarybai;

6.6. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos normq laikym4si,
bendruomenes nariq informavim4, personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet
kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei Zalingiems iprodiams aplink4;

6.7. inicijuoja lop5elio-darZelio veiklos kokybes isiverlinimo vykdym4, kaupia
informacij4 apie lop5elio-darZel,io b[klg ir pokydius, rengia Svietimo bDkles ataskaitas, teikia jas
savivaldybes administracij ai ;

6.8, atlieka Alytaus miesto savivaldybes tarybos priskirtas funkcijas, itrauktas i lop5elio-
darZelio nuostatus ir pareigybes apra5ym4;..

6.9. paskirsto vadybos fun{cijas direktoriaus pavaduotojams, sudaro galimybes jiems
savarankiSkai dirbti, ipareigoja periodiSkai atsiskaityti uZ nuveiktus darbus;

6.10. suderings su Lop5elio-darZelio taryba, tvirtina lop5elio-darZelio Darbo tvarkos
taisykles;

6.11. kartu su Vaiko gerovds komisija rlpinasi, kad kuo anksdiau bfltq aptikti pavojai,
susijg sr.r vaiko saugumu, saugios aplinkos kDrimu istaigoje, sprendZia konkretaus vaiko problemas,
pritaiko jam ugdyrn4 ir Svietimo pagalb4;

6.12. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, rDpintojais), pagalbq mokiniui,
mokytojui ir lopSeliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, Alytaus apskrities vaiko teisiq apsaugos skyriumi Alytaus mieste ir kitomis
institueijornis;
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6.13. organizuojalop5elio-darZelio ugdymo procesq, vykdo Svietimo steb6sen4 ir Svietimo

prieZi[r4 (stebi, anaitzuoja, vertina lopselio-darZelio veikl4, ugdymo rezultatus), uZtikrina tinkam4

ivietimo kokybg ir vaikq sveikatos saug4 pagal Lietuvos higienos norm? (istaigoms, vykdandioms

ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo program4);

6.14. vertina lop5elio-darZelio mo-kytojqr ir kitq darbuotojq prakting veikl4 Lietuvos

R.espublikos Svietimo istatymo ir atestavimo nuostatU nustatyta tvarka;

O,tS. rUpinasi darbuotojq . profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas tobulinti

kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq

atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka;

6.16. konsultuoja lop5elio-darZelio darbuotojus teses aktq, ugdymo programq

igyvendinimo, vadybos, Svietimo istaigos isivertinimo, veiklos tobulinirno programq rengimo, jq

6.17.- tiria loplelio-darZelio bendruomenes nariq pra5ymus ir'skundus istaigos veiklos

klausimais;
6,18. priirna vaikus iikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes Alytaus miesto

savivaldybes tarybos ntlstatyta tvarka;
6. 19. sudaro lop$elio-d arLelio vardu sutaftis teises aktq nustatyta tvarka;

6,20. organizuoja lop$elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
6.2L teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lop5elio-darZelio turt4, le5as ir jais

disponuoja, rupinasi intelektiniais, maierialiniais, finansiniais, jlforma3iniais i5tekliais, darbq sauga;

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingi;

6.23. atstovauja lop5eliui-darZeliui kitose institucijose ;

6.24. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkpijas'
/

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS TEISES

7. LopSelio-darZelio direktoriaus teises:

7 .1. tobulinti savo kvalifikacij4, atestuotis ir lgyti kvalifikacinq kategorij4 Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

7.2. tureti savo pareigorrs vykdyti b[tinas darbo s4lygas, higienos reikalavimus

atitinkandi4 bei technindmis priemonemis apr[pint4 darbo viet4;

7.3. iraSyti i vieno i5 darbuotojq pareigybes apra5ym4 nuostat4, kad jis laikinai eina

direktoriaus pareigas, kai darbe nera direktoriaus (nedarbingumo, atostogtl, ir komandiruotes metu);
- 
7.4. pavesti atskirq lop5elio-darZelio funkcijq vykdym4 ir kontrolE kitiems lop5elio-

darZelio darbuotojams;
7.5. susipaZinti su dokumentq, reguliuojandiq lop5elio-darZelio veikl4, projektais ir teikti

pasiDlynrus;

aktams;
7 .7. naudotis kitomis teises aktuose nustatytomis teisemis'

v SKYRIUS -_s __
ISTAIGOS DIRF'KTORIAUS ATSAKOMYBE, ATSKAITOMYBE IR PAVALDUMAS

8. LopSelio-darZelio direktorius atsako:

8.1. uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si lopSelyj e-darLelyje;
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g .2. ui. demokratini lopSelio-d arLelio valdym4, direktoriaus pareigybes aprasyme ir

kituose teises aktuose nurodytq funkcijq tinkam4 vykdym4, jam pavestq uZduodiq atlikim4laiku;
g.3. uz topsetiui-darziiui skirtq'savivaidybes biudZeto leSq tiksling4 ir teisetE

panaudoj im4, apskait4 ir atsiskaitym4;
g.4 . ui. $vietimo i statyme nurodyto s informacij o s paskelbim4;

8.5, uZ lop5elio-darZelio veiklos rezultatus;

8.6. uLsavo pareigq nevykdyrn4arba netinkam4 vykdym4;
g.7. lop5elio-Oa.Z"tio direktoriui atskaitingas Alytaus m.iesto savivaldybes tarybai;

g.g. lop5elio-darZelio direktorius darbo organizavimo klausimais pavaldus Alytaus miesto

savivaldybes merui.
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