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ALYTAUS SV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBESAPRASYVTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Alytaus 5v. Benedikto gimnazijos(toliau - gimnaztja)direktorius yra savivaldybes
vie5osiosistaigosvadovas,dirbantispagaldarbosutarti.
2. Gimnazijos direktoriq, vadovaudamasiLietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo
istaigq
(iSskyrusauk5t4siasmokyklas) vadovams, vie5ojo konkurso budu darb4 priima ir atleidZia iS
i
pareigq,nustatojo tarnybini atlyginim4, skiria drausminesnuobaudasAlytaus miesto savivaldybes
taryba.
3. Gimnazijos direktorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, savivaldybes tarybos, dalininkq
sprendimais, savivaldybes mero potvarkiais, administracijos direktoriaus isakymais,
istaigos
nuostataisir savopareigybesapra5ymu.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
4. Gimnazijos direktoriaus pareigybe reikalinga vadovauti gimnazijos strateginio
plano ir metiniq veiklos planq, gimnazijos Svietimoprogramq rengimui ir vykdymui, organizuoti,
koordinuoti ir kontroliuoti gimnazijos veikl4, kad bflq uZtikrintasjos nuostatuosenumatytq tikslq,
suformuluotquZdaviniq,numatytq funkcryqir kitq veiklos sridiq vykdymas, siekti kuo efektyvesnes
gimnazijosSvietimoveiklos ir Svietimopagalbos.

KVALIFIKACINIAI

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI GIMNAZIJOS DIREKTORIUI

5. Tureti auk5tqliuniversitetiniar jam prilygint4 i5silavinimq.
6. Gimnazijos direktorius turi atitikti bent vien4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 20lI-07-01isaklmru Nr. V-l L94 patvirtintoKvalifikaciniq reikalavimqvalstybiniq
ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skynrs auk5t4siasmokyklas) vadovams apra5o4.2 papunkdio
reikalavim4, i5skyms 4.2.3 punkto reikalavim4 tureti ne Zemesn!kaip pakankam4vadovavimo
Svietimoistaigaikompetencrjqlygio vidurki.
7. Tureti ne Zemesngkaip vieneriq metq vadovavimoasmenqgrupei (grupems)patirtj.
8. Gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimuNr. 1688.reikalavimus.
9' Ne Zemesniukaip B I kalbos mokejimo lygiu (pagal BendruosiuoseEuroposkalbq
matmenysenustatyt4ir apib[dint4 Se5iqkalbos mokejimo lygiq sistemE)moketi bent vien4 iS trijq
EuroposSqjungosdarbo kalbq (anglq,pranclzq ar vokiediq).

I

I 0. Moketi naudotisinformacinemistechnologijomis.
11. Gebeti savaranki5kaiplanuoti, rengti ataskaitas,bendrauti,bendradarbiautiir teikti
konsultacijas,sklandZiaiir argumentuotaidestytimintis LodLiuir ra5tu.
12. I5manyti Svietimo teikejq veikl4 reglamentuojandiusLietuvos Respublikos
Lietuvos
RespublikosVyriausyb€snutarimus,Lietuvos RespublikosSvietimoir mokslo
istatymus,
ministro isakymusbei kitus teisesaktus ir gebetijuos taikyti praktiSkai.
13. BUti susipaZinusiamsu istaigos pagrindines veiklos organizavimu, biudZetiniq
istaigq finansavimotvarka, darbo teisiniaissantykiais,kuriuos reglamentuojaLietuvos Respublikos
istatymai, Lietuvos RespublikosVyriausyb6snutarimai, Lietuvos RespublikosSvietimoir mokslo
ministro isakymai,uZtikrinajq optimalq valdym4 ir naudojim4.
IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS
14. Siekdamaskuo efektyvesnesgimnazijos Svietimo veiklos ir Svietimo pagalbos
gimnazijosdirektoriusvykdo Siasfunkcijas:
14.1. tvirtina gimnazijosvidaus strukt[r4, nevir5ydamasnustatytodidZiausioleistino
pareigybiq skaidiaus,gimnazijos darbuotojqpareigybiqs4ra54;
14.2. vadovauja gimnazijos strateginioplano ir metinio veiklos plano, jos ugdymo
programrlrengimui,jas tvirtina, vadovaujajq vykdymui;
I4.3. nustato gimnazijos strukhlriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,
struktiiriniq padaliniq vadovq veiklos sritis, skiria ir atleidLiamokytojus, gimnazijos direktoriaus
pavaduotojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis bei aptamaujant! personal4,
vadovaudamasis
Darbo kodekso,Vyriausybesnutarimq ir gimnazijosvidaus darbotvarkostaisykliq
nuostatomis,skiria paskatinimusir nuobaudas;
I4.4. kartu su bendruomenenumato gimnazijos veiklos kryptis, rengia.veiklos
programQ,gimnazijosnuostatusir teikia aprobuotigimnazijostarybai;
14.5. uZtikrina bendradarbiavimu pagrlstus santykius, mokytojo etikos norrnq
laikym4si, priimamus sprendimus, bendruomends nariq informavim4, personalo profesini
tobulejim4, sveik4, saugiq, uZkertandi4keliq bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei
Zalingiemsiprodiamsaplink4;
14.6. analizuojagimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq bDklg, inicijuoja gimnazijos
veiklos kokybesisivertinimo vykdym4 ir atsakouL,gimnazijosveiklos rezultatus;
I4.7. atlieka Alytaus miesto savivaldybestarybos priskirtas funkcijas, itrauktas !
gimnazijosnuostatusir pareigybesapra5ym4;
14.8. ai5kina gimnazijosbendruomendsnariamsvalstybingbei savivaldybesSvietimo
politik4, numato visuomen€sporeikius atitinkandiusgimnazijosveiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikiq
ir trumpalaikiq veiklos programqrengim4,organizuojajq vykdym4;
14.9. paskirsto vadybos funkcijas gimnazijos direktoriaus pavaduotojams,sudaro
galimybesjiems savaranki5kaidirbti, ipareigojaperiodi5kaiatsiskaitytiuZ nuveiktusdarbus;
14.10.suderingssu Gimnazijostaryba,tvirtina Gimnazijosdarbotvarkostaisykles;
14.11. kartu su Vaiko gerovds komisija rupinasi, kad kuo anksdiau bfltq aptikti
pavojai, susijg su vaiko saugumu,saugiosaplinkos kfirimu istaigoje, sprendZiakonkretausvaiko
problemas,pritaiko jam ugdym4 ir Svietimopagalb4;
14.12. rupinasi gimnazijos intelektualiniais,materialiniais ir finansiniais i5tekliais
jq
racionaliu panaudojimu,darbq sauga;
14.13. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais
organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu,pasitarimus;
14.I4. sudarogimnazijosvardu sutartisteisesaktq nustatytatvarka;
14.15.organizuojagimnazijos dokumentqsaugojim4ir valdym4 teisesaktq nustatyta
tvarka;
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14.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turt4, le5as ir jais
disponuoja;rupinasi intelektiniais,materialiniais,finansiniais,informaciniaisi5tekliais;
14.t7. bendradarbiaujasu vaikq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui,
mokytojui ir gimnazljai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugg,
sveiiatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisiq apsaugos

institucijomis;
14.18. konsultuoja gimnazijos darbuotojus teises aktq, ugdymo programrl
programq rengimo, jq
igyvendinimo,vadybos,Svietimoistaigos isivertinimo, veiklos tobulinimo
igyvendinimoir kitaisklausimais;

14.19. vertina gimnazijos darbuotojq ir mokytojq prakting veikl4 Lietuvos
RespublikosSvietimoistatymoir atestavimonuostatqnustatYtatvarka;
14.20. vadovauja gimnazijos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skynts
psichologus)atestacijos komisijai;
14.21. tiria gimnazijos bendruomendsnariq pra5ymusir skundusistaigosveiklos
klausimais,kaupia informacij4 apie gimnazrjosbflklg ir pokydius,rengiaSvietimobDklesataskaitas,
teikiajas savivaldybesadministracijai;
14.22. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudarojiems s4lygas iobulinti kvalifikacij4, mokyojams ir kitiems pedagoginiamsdarbuotojams
galimybg atestuoiii ir organizuojajq atestacij4Svietimoir mokslo ministro nustatytatvarka;
I 4.23 prlima mokinius ! gimnazrj4 Alytaus miesto savivaldybestarybos nustatyta
tvarka, sudaromokymo sutartis,nustatomokiniq teises,pareigasir atsakomybg,palaiko ry5ius su
mokiniq tevais lglobejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir gimnazijai teikiandiomis
prieZilros, policijos, vaiko teisiq apsaugosir
istaigomis ir kitomis (iocialiniq paslaugq,sveikatos
pan.f institucijomis, visuomene, gimnazljos remejais, kuria ugdymui palankiq sociokulhrrinq
aplink4;
14.24.organizuojagimnazijosugdymo proces?,vykdo Svietimostebesenqir Svietimo
prieZi[r4 (stebi, analizuoja, vertina gimnazijos veiklq, ugdymo rezultatus), uZtikrina tinkam4
ivietimo tityUg ir vaikq iveikatos saug4pagal Lietuvos higienos norrnq (istaigoms,vykdandioms
ikimokyklinlo ii (ar) priesmokyklinio ugdymo program4 ir mokykloms, vykdandioms bendrojo
ugdymo programas)reikalavimus;
| 4.25. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;
14.26.vykdo kitas teisesaktuosenustatytasfunkcijas;
14.2i. garantuoja,kad pagal Lietuvos Respublikosvie5ojo sektoriausatskaitomybes
teisingi.
istatym4teikiami ataskaitqrinkiniai ir statistinesataskaitosbutq

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS TEISES
teises:
15. Gimnazijosdirektoriaus
kvalifikacijq;
15.1. tobulintisavo
15.2. susipaZintisu dokumentq,reguliuojandiqgimnazijos direktoriausveikl4,
projektais;

priemones;
vykdytibltinas darbos4lygasbei technines
15.3.turetisavopareigoms
LietuvosRespublikos
prie5taraujandius
15.4.atsisakytiatlikti uZduotisar pavedimus,

teisesaktams;
15.5. atestuotisir igyti kvalifikacing kategorij4Svietimoir mokslo ministro nustatyta
tvarka;
15.6.stebetigimnazijosveiklos ir mokiniq ugdymo procesQ;
15.7.telkti gimnazijosbendruomengigyvendinantvalstybingir savivaldybesSvietimo
politik4, inicijuoti ir vykdyi ilgalaikes ir trumpalaikesgimnazijos veiklos programas,konsultuoti
gimnazijos dirbuotojus ir mokytojus teises akq, ugdymo programq rengimo, igyvendinimo,

tobulinimo, vadybos,Svietimoistaigosvertinimo, tobulinimo ir kitais klausimais,stebeti,analizuoti,
vertinti gimnazijosveikl4;
15.8. dirbti savitarpio pagarbagristoje, psichologi5kai,dvasiSkaiir fizi5kai saugioje
aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai aprupint4 darbo viet4;
15.9. ! vieno i5 darbuotojqpareigybesapra5ymqira5yti nuostat4,kad jis laikinai eina
gimnazijos direktoriaus pareigas,kai darbe ner4 gimnazijos direktoriaus (nedarbingumo, atostogrl,
ir komandiruotdsmetu);
15.10.naudotiskitomis teisesaktuosenustatvtomisteisemis.
VI SKYRIUS
GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ATSAKOMYBE, ATSKAITOMYBE

IR PAVALDUMAS

16. Gimnazijos direktorius atsakouZ:
16.1.Lietuvos Respublikosistatymqir kitq teisesaktq laikym4si gimnazijoje;
16.2. demokratini gimnazijos valdym4, gimnazijos direktoriauspareigybesapra5yme
ir kituose teisesaktuosenurodytq funkcijq tinkam4 vykdym4, jam pavestquZduodiqatlikim4 laiku;
16.3. gimnazijai skirttl savivaldybesbiudZeto leiq tiksling4 ir teiset4 panaudojim4,
apskaitEir atsiskaitym4;
I 6.4. Svietimo i statymenurodytosinformacijos paskelbim4;
16.5. gimnazijosveiklos rezultatus;
16.6.savopareigqnevykdym4arbanetinkam4vykdym4.
l7. GimnazijosdirektoriusatskaitingasAlytaus miesto savivaldybestarybai.
18. Gimnazijos direktorius darbo organizavimoklausimais pavaldus Alytaus miesto
savivaldybesmerui.
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