
 

 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS  

FUNKCIJOS 

 

1. Mokyklos direktorius: 

1.1 aiškina Mokyklos bendruomenės nariams 

valstybinę bei regioninę švietimo politiką, telkia 

Mokyklos bendruomenę valstybinei švietimo 

politikai įgyvendinti; 

1.2 vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio 

veiklos plano, Mokyklos švietimo programų ir 

ugdymo plano rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų 

vykdymui;  

1.3 nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui veiklos sritis; 

1.4 nustato Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse 

mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir 

mokinių teises, pareigas ir atsakomybę teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.5 tvirtina Mokyklos ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus, programas, projektus, 

darbuotojų darbo grafikus bei tarifikacijos sąrašus teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.6 tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, etatinių darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas 

savivaldybės biudžete Mokyklai patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui ir nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus; 

1.7 tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus; 

1.8 tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarką reglamentuojančius 

dokumentus; 

1.9 dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus 

pavaduotojams; 

1.10 skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį 

personalą teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.11 paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, 

organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą; 

1.12 leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 
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1.13 garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

teikiami atskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 

1.14 užtikrina skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, 

bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, pedagoginio ir ne pedagoginio 

personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos 

apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką; 

1.15 užtikrina darbuotojams palankias darbo sąlygas, remia jų iniciatyvas, kontroliuoja saugos 

darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą; 

1.16 užtikrina tinkamą švietimo kokybę, mokinių sveikatos saugą pagal Lietuvos higienos 

normos reikalavimus, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ir kitokie eksperimentai, galintys 

pakenkti mokinių sveikatai ir gyvybei, normaliam asmenybės vystymuisi; 

1.17 užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių Mokyklos veiklą, įgyvendinimą; 

1.18 Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka 

kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 

vaikui skyrimo; 

1.19 užtikrina racionalų ir taupų Mokyklos lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos 

vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.20 rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia tvirtinti Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.21  skelbia viešai informaciją apie Mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, 

svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus; 

1.22 priima į Mokyklą mokinius Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro 

mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.23 organizuoja švietimo pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

mokytojams; 

1.24 organizuoja mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų patikrinimus 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, nacionalinius ir tarptautinius mokinių pasiekimų tyrimus; 

1.25 organizuoja ir užtikrina mokinių sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.26 organizuoja ir užtikrina mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir profesinį 

konsultavimą bei stebėseną teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.27 organizuoja Mokyklos duomenų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 
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1.28 organizuoja pašalinių asmenų patekimo į Mokyklos teritoriją apskaitą ir tai kontroliuoja, 

organizuoja Mokyklos teritorijos ir jos prieigų stebėjimą, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie 

žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo, viešosios 

tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus; 

1.29 valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.30 stebi, analizuoja ir vertina Mokyklos ugdymo sąlygas, ugdymo procesą ir tikslų pasiekimus, 

veiklos ir valdymo bei finansų išteklių būklę; 

1.31 rūpinasi Mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais; 

1.32 administruoja Mokyklai skirtus asignavimus, vykdo kitas asignavimų valdytojo funkcijas 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.33 bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko 

teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje; 

1.34 inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

1.35 tiria piliečių ir Mokyklos bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus Mokyklos 

veiklos klausimais; 

1.36 atstovauja Mokyklai kitose institucijose; 

1.37 sudaro Mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą; 

1.38 sudaro sąlygas vykdyti Mokyklos  veiklos stebėseną, priežiūrą ir veiklos vertinimą kitoms 

institucijoms bei joms teikia informaciją, susijusią su Mokyklos veikla, teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.39 sudaro darbo grupes, metodines grupes, komisijas, kitas teisės aktais nustatytas komisijas 

(grupes); 

1.40 Mokyklos vardu sudaro sutartis su kitomis institucijomis Mokyklos funkcijoms vykdyti; 

1.41 rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, sudaro mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka; 

1.42 kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje 

statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.43 už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio 

priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, kituose teisės 

aktuose; 

1.44 puoselėja demokratinius Mokyklos santykius; 

http://naglis/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=17902&BF=1
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1.45 organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos 

nustatytos funkcijos.   

2. Mokyklos direktorius atlieka Lazdijų rajono savivaldybės tarybos priskirtas funkcijas, 

įtvirtintas Mokyklos nuostatuose, turi ir kitų teisės aktais nustatytų funkcijų. 

 

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

3. Mokyklos direktorius pavaldus ir atskaitingas Lazdijų rajono savivaldybės tarybai. 

4. Mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:  

4.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme bei Mokyklos  nuostatuose, atlikimą; 

4.2. visą Mokyklos veiklą, Mokyklos veiklos rezultatus, valdymo išteklių bei finansinę būklę;  

4.3. darbo, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi; 

4.4. demokratinį Mokyklos valdymą; 

4.5. Mokyklos veiklos valdymo ir apskaitos politiką bei finansų kontrolę, prekių, paslaugų ir 

darbų pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; 

4.6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

sprendimų, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkių, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

įsakymų laikymąsi ir tinkamą jų įgyvendinimą Mokykloje; 

4.7. atsiskaitymą laiku su darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, visų rūšių 

energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais, išskyrus atvejus, kai laiku neapmokamos paraiškos, 

pateiktos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui asignavimams gauti; 

4.8. gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą; 

4.9. teikiamą duomenų apie Mokyklą ir jos veiklą teisingumą; 

4.10. buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą ir pateikimą. 

5. Mokyklos direktorius, kaip asignavimų valdytojas, pažeidęs biudžeto asignavimų paskirstymo 

ir naudojimo tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

________________ 

 

 


