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JONAVOS VArKV LOPSELIO-DARZELTO,,DOBILAS" DIREKTORTAUS
PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Jonavos vaikq lop5elio-darZelio ,,Dobilas" (toliau - lop5elis-darZelis) direktorius yra
biudZetines istaigos vadovas

2. Pareigybes lygis - A (Al).

II SKYRIUS
SPECIALUS NTTXALAVIMAI SI,A.S PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3. 1. turdti auk5taji universitetini ar jam lygiaverti i5silavinim4;
3.2. atitikti bent vien4 i5 Siq reikalavimg:
3.2.t. tureti pedagogo kvalifikacijq ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo staL1;

3.2.2, tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio

darbo stailq;
3.2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar auk5tesni

kvatifikacijr+ lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraSo

patvirtinimo", patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacini laipsni;
3.3. tureti ne maZesng kaip vienq metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems)

patirti;
3.4. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
3.5. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos

mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d,

nutarimu Nr. 1688 ,,Del valstybine kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo"
reikalavimus;

3.6. ne Zemesniu kaip 81 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nustatyt4 ir apibfidint4 Se5iq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5 trijq
Europos S4jungos darbo kalbq (anglq, prancflzq ar vokiediq);

3.7. tureti 4 punkte nustatytas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas;
3.8. bflti nepriekai5tingos reputacijos, kaip ji apibreZta Lietuvos Respublikos Svietimo

istatyme.
4. Vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas sudaro:

4.1. bendrosios kompetencijos - savybes, nuostatos, Zinios, gebejimai ir igiidZiai, kuriais
paremta visa vadovo veikla:

4.1.1. asmeninio veiksmingumo (pasitikejimas savimi ir atvirumas; pagarba sau ir kitiems;
kfirybingumas, lankstumas; tolerancija socialinei ivairovei; pozityvumas; platus akiratis;
atsakomybe ir sqZiningumas; kryptingumas, orientacija i tikslus; iniciatyvumas, organizuotumas;

streso valdymas; drqsa ir ryltas; integralumas - ZodZiq ir elgesio darna ir kt.);
4.1.2. strateginio mqstymo ir pokydiq valdymo (konceptualus m4stymas; vizijos turejimas;

gebejimas sistemi5kai analizuoti ir objektyviai vertinti situacijq bei priimti sprendimus; gebejimas



skirti prioritetus; gebejimas dirbti su informacija: Saltiniq parinkimas, duomenq rinkimas fu analizd;
atvirumas pokydiams, mokejimas juos planuoti ir valdyti ir kt.);

4.1.3. mokejimo mokytis (mokymosi vis4 gyvenim4 nuostata; atvirumas mokymuisi;
savivoka; gebejimas isisavinti nauj4 informacij4, prakti5kai taikyti igytas iinias; tinkamq ir ivairiq
mokymosi metodq taikymas; gebejimas ir noras dalytis Ziniomis, patirtimi ir kt.);

4.1.4. vadovavimo Zmonems (gebejimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti komandoje;
gebejimas paskatinti ir deleguoti; gebejimas motyvuoti, ikvepti; gebejimas stebeti kitq veikl4 ir
teikti griZtamqii rySi; gebejimas ir noras ugdyti Zmones, atskleisti jq potencialq, teikti paramqi
gebejimas moderuoti pokalbius, susirinkimus ir kt.);

4.1.5. bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo igudZiai; gebejimas i5klausyti,
i5girsti, suprasti; derybq igUdZiai; gebejimas valdyti konfliktines situacijas; vie5ojo kalbejimo
(oratoriniai) igudZiai; gebejimas rengti ir ai5kiai pateikti informacij4 ilodLiu bei ra3tu
prezentacijas, ataskaitas ir kt.);

4.2. vadovavimo sridiq kompetencijos:
4.2.1. strateginio Svietimo istaigos valdymo (gebejimas formuoti Svietimo istaigos strateging

veiklos krypti, rengti strateginius bei veiklos planus; analizuoti informacijq apie Svietimo istaigos
veiklq, priimti ir igyvendinti veiklos tobulinimo sprendimus; kurti informavimo sistem4 Svietimo
istaigoje; kurti palanki4 mokymuisi Svietimo istaigos kultiir4, susietq su strateginiais tikslais ir
grindlian4 Svietimo istaigos etikos principais bei vertybemis; aiSkiai i5reikSti mokyklos vizijq,
formuoti veiksmingus viesuosius rySius; i5samiai ir objektyviai atsiskaityli uL, Svietimo istaigos
veiklas ir kt.);

4.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi (gebejimas siekti, kad b[tq taikomi tinkamiausi
ugdymo metodai; stiprinti bendruomenes nuostatq, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti gerq
mokymosi rezultatq; sudaryti palankias ir saugias mokymosi sqlygas visiems mokiniams; kartu su
bendruomene igyvendinti strategijas, uZtikrinandias ger4 mokiniq elgesi, lankomum4 ir mokymosi
rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyviq dalyvavim4 procese bei atsakomybg uZ jo
veiksmingum4 ir rezultatus; organizuoti mokiniq pasiekimq, jq palangos ir ugdymo proceso
stebesen4, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo proces4 bei Svietimo istaigos veikl4 ir kt.);

4.2.3. vadovavimo pedagogq kvalifikacijos tobulinimui (gebejimas motyvuoti pedagogus
tapti reflektuojandiais praktikais, skatinti juos prisiimti atsakomybg ul, asmenini tobulinim4si ir
veiklos tobulinimq, integruoti geriausias patirtis; sudaryti palankias s4lygas pedagogq profesinems
kompetencijoms ugdyti; siekti, kad pedagogq igyjamos kompetencijos biitq veiksmingai
skleidZiamos bei integruojamos Svietimo istaigoje; itraukti Svietimo istaigos bendruomeng ir
socialinius partnerius ipedagogq kvalifikacijos tobulinimo proces4 ir kt.);

4.2.4.Svietimo istaigos strukt[ros, procesq, iStekliq valdymo (gebejimas kurti, veiksmingai
valdyti ir tobulinti Svietimo istaigos organizacing strukt[r4 ir infrastruktflrq; formuoti ir igyvendinti
veiksming4 personalo politik4, uZtikrinandiq ugdymo ir mokymosi kokybg, taikyti Siuolaikinius
vadovavimo metodus; nustatyti materialiniq, finansiniq ir kitq i5tekliq, reikalingq Svietimo istaigai
funkcionuoti, poreiki, jq Saltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomq iSt.tiiq
pritraukim4; uZtikrinti, kad visi iStekliai b[tq valdomi ir uZ juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos
Respublikos istatymais ir kt.);

4.2.5. Svietimo istaigos partnerystes ir bendradarbiavimo (gebejimas dalytis veiksminga
patirtimi, partneri5kai dirbti su.kitomis Svietimo istaigomis; remti iniciatyvas, prisideti prie Svietimo
sistemos tobulinimo; bendradarbiauti su tevais (globejais, nipintojais), vietos bendruomene, verslo
organizacijomis, socialiniais, uZsienio ir kitais suinteresuotais partneriais; uZtikrinti, kad mokiniq
mokymasis bfltq siejamas su vietos (bendruomenes) kultfira; pareik5ti aktyvi4 pilieting pozicijq,
dalyvauti vietos savivaldos gyvenime ir kt.).

5. Direktoriaus asmeninio veiksmingumo, strateginio m4stymo ir pokydiq valdymo,
mokejimo mokytis, vadovavimo Zmonems ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos
turi bflti ne Zemesnio kaip pakankamas lygio, kitos 4.2. punkte nustatytos kompetencrjos - ne
Zemesnio kaip silpnas lygio.



III SKYRIUS
SIas pAREIGAs rnaNilo DARBUoToJo FUNKCIJoS

6. Direktorius vykdo Sias funkcijas:
6.1. organizuoja lop5elio-darZelio darbq, kad bltq igyvendinami lopSelio-dari,elio tikslai ir

atliekamos nustatytos funkcij os;

6.2. uztikrina, kad butq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir lop5elio-darZelio nuostatq;
6.3. nustatyta tvarka skiria fu atleidlia lop5elio-darZelio mokytojus, kitus ugdymo procese

dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;

6.4. tvirtina lop5elio-darZelio struktfrr4 ir pareigybiq s4ra5q, nevirSijant Jonavos rajono
savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

6,5, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b0tq teisingi;

6.6. uZtikrina racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksmingq lop5elio-darZelio
vidaus kontroles suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinimq;

6.7. vadovauja lopSelio-darZelio strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo
programrl rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

6.8. atsako uZ vieS4 informacijos apie lopSelio-darZelio vykdomas neformaliojo Svietimo
programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq
kvalifikacij4, svarbiausius lopSelio-darZelio iSorinio vertinimo rezultatus, lop5elio-darZelio

bendruomenes tradicijas ir pasiekimus skelbim4 ir demokratini lop5elio-darZelio valdym4;

6.9. uztikdna bendradarbiavimu gristus santykius, mokytojo etikos nonnq laikym4si,
skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio
personalo profesini tobulejimq, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos

aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4;
6.10. analizuoja lop5elio-darZelio veiklos ir valdymo i5tekliq buklg ir atsako uZ lop5elio-

darZelio veiklos rezultatus;
6,11. kartu su lop5elio-darZelio taryba sprendZia, ar leisti ant lop5elio-darZelio pastatq ar

lop5elio-darZelio teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis istatymq nustatyta tvarka;

6.12. sudaro lop5elio-darZelio vaiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;

6.13. ui: vaiko elgesio nonnq paZeidim4 gali skirti vaikui drausmines auklejamojo poveikio
priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

6.14. atlieka kitas funkcijas, numatytas lop5elio-darZelio nuostatuose, Lietuvos Respublikos

istatymuose ir kituose teises aktuose.
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