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MAZEIKIU VAIKU IR JAUNIMO DAUGIAF,UNKCIO сЕг{тRо DIREKTORIA.IJS
РАRЕIGYВЁS АРRАýУМДS

I. SкYшUS
РАRЕIGYВЁ

1. Майеikiц vaikr4 ir jaunimo daugiafunkcio centro (toliau Centras) direktoriaus
раrеigуЬё priskiriama А lygiui ir уrа Ьiudйеtiпiц istaigц чаdочц ir jц pavaduotojц gruрёs,
atsiйvelgiant I bfitin4 iýsilavinimq ýioms pareigoms eiti.

2. РаrеigуЬёs lygis - А2.
З. РаrеigуЬёs paskirtis - Organizuoti ir kontroliuoti Centro darb4 taip, kad Ь[tц

uйtiklintas jos nuostatuose пumаtуtц uйdачiпiц ir fuпkсijц vykdymas, teikti Centro bendruomeng
чаlstуЬёs ir savivaldybes ývietimo politikos igyvendinimui, ilgalaikiц ir trumраlаikiц veiklos
рrоglаmч vykdymui, siekti kuo еfеktучеsпёs mokyklos veiklos,

4. РаrеigуЬёs pavaldumas - Centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas
Maйeikirl rajono savivaldybёs tarybai ir Майеikiц rajono savivaldybёs Merui.

II. SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI CENTRO DIREKTORIUI

5. Centro direktorius privalo:
5.1. turёti ne йemesnikaip aukýtфikoleginiar jam lygiavert! iýsilavinim4;
5.2. atitikti bent vien4 iý ýiц rеikаlачimц:
5,2.|, turёti pedagogo kvalifikacij4 ir ne mайеsпi kaip 3 mеtц pedagoginio darbo stйq;
5.2.2, turёti magistTo laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne mайеsп! kaip 2 metri

pedagoginio darbo stйq;
5.2.З, turёti ne mайеsпg kaip 3 mеtц рrоfеsiпёs veiklos, kuri atitinka VI ar aйýtesni

kvalifikacijч lygi pagal Lietuvos kvalifikacijr1 sandaros apraý4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 20i0 m. gеguйёs 4 d. nutarimu Nr. 5З5 ,,Dёl Lietuvos kvalifikacijц sandaros apraýo
patvirtinimo" (toliau - Lietuvos kvalifikacijц sandaros apraýas), patirti ir ývietimo vadybos
kvalifikacini laipsni;

5.3. turёti Lietuvos Respublikos ývietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. isakymu
Nr. V-l194 patvirtintц Kvalifikaciniц rеikаlачirпц valstybiniq ir sclvirzaldyt"les ývietimo istaigц
(iýskyrus aukýt4sias nrokyklas) vadovams apraýo 5 punkte nustat54as vaciovavimo ývietimo

lstaigai kompetencij as ;

5.4. tureti ne mаZеsпg kaip чiепц mеtц vadovavimo suаugusiц asmeni+ grupei (grrrpems)
patirti;
, 5.5. mоkёti naudotis iпfоrmасiпёmis technologijonris;

5.6. gerai mоkёti lietuviц kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti VаlstуЬiпёs kalbos
mokejimo kategorijц, раtчirtiпtц Lietuvos Respublikos VуriаusуЬеs 2003 rn. gruodйto 24 d.
nutarimu Nr. 1688 ,,Dёl valstybinёs kalbos mоkёjimо kаtеgоrijц patvirtinimo ir igyvendinimo"
reikalavimus;

5.7. пе йеmеsпiu kaip В1 kalbos mоkёjimо lygiu фаgа1 Bendruosiuose Еurороs kalbq
metmenyse nustatyt4 ir apibudintq ýеýiц kalbos mоkёjimо lуgiц sistema) moketi bent vien4 iý trijt1
Europos Sфungos dаrtэо kаlЬtl (апglц, рrапсuzц аr чоkiеёiц);

S.q. ЬПil neprieka,iýtingos reputacijos, kaip ji уrа арiЬrейtа L,ietuvos Ilespublikos ývietimo

istatyme.



5.10. iýmanyti Lietuvos Respublikos istatymus, VуriаusуЬёs nutarimus ir kitus tеisёs
aktus, reglamentuojanёius istaigц valdym4 ir darbo santykir1 reguliavim4, ývietimo sistemos
sandaros ir ývietimo veiklos pradus.

III. SKYRIUS
CENTRO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

6. Centro direktorius atlieka ýias pagrindines funkcijas:
6.1. tvirtina strategini planq, kuriam уrа pritarusios Centro taryba ir Майеikiц rajono

savivaldybёs vykdomoji institucija ар jos igaliotas аsmuо;
6.2. tytrtinametini veiklos plan4, kuriam уrа pritarusi Centro taryba;
6.3. tvirtina Сепtrо ugdymo planq, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir Майеikiц rаjопо

savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
6.4. tvirtina Centro vidaus struktfirE, Centro dаrЬuоtоjц pareigybir1 s4raý4, nevirýydamas

Майеikiц rаjопо savivaldybёs tarybos nustatyto didйiausio leistino раrеigуЬiц skaiёiaus;
tvirtina darbuotojq darbo uйmokesti (koeficient4) ir nustato kitas darbo арmоkёjimо
s4lygas;

6.5. tvirtina mokytojr1 ir dаrЬuоtоjц раrеigуЬiц apraýymus, Lietuvos Respublikos dаrЬо
kodekso ir kitц tеisёs aktr1 nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidйia iý jo МТК centro
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

6.6. priima mokinius Майеikiц rajono savivaldybёs tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo sutartis tеisёs аktц nustatyta tvarka;

6.7. vadovaudamasis istatymais ir kitais tеisёs aktais, Centro darbo tvarkos tаisуklёsе
nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

6.8. suderings su Centro taryba, tvirtina Centro dаrЬо tvarkos taisykles;
6.9. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksrningas darbo sqlygas

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
6.10. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano rengimui,

jц igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uйdaviniams |gyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veikl4, nrateTialinirrs ir intelektinius
iýteklius;

6.11. leidйia isakymus, kontroliuoja jц vykdym4;
6.12. sudaro tеisёs аktц nustatytas komisijas, dаrЬо grupes, metoding gгл.лр9;

6.1З. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;
6.14. organizuoja Centro dokumentr1 saugojim4 ir valdym4 tеisёs aktr4 nustatyta tvarka;
6.15. tеisёs aktr1 nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turt4, lёýаs iT jais disponuoja,

rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iýtekliais, uZtikrina jц optimalr4
valdym4 ir naudojimq;

6.16. rfrpinasi mеtоdiпёs veiklos organizavimu, dаrЬuоtоjц profesiniu tоЬulёjimu, srrdaro
jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokYojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojarns galimybg
atestuotis ir organizuoja jч atestacij4 Lietuvos Respublikos ývietimo ir mokslo ministro nustaty.ta
tvarka;

б,17. inicijuoja Centro savivaldos institucijц sudarymq ir skatina jq veiklE;
, 6.18. bendradarbiauja su mоkiпiц tёчаis (glоЬёjаis, rfipintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir Centrui teikianёiomis istaigomis, tеritоriпёmis poiicijos, sосiаliпiц раslаugц,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiц apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirЬапёiоmis
vaiko tеisiц apsaugos srityje;

6. 1 9. atstovauja Centrui kitose institucijose;
6.20. uйtikrina, kad Ьutч laikom4si istаtуmц, kitц tеisёs аktц ir Centro пuоstаtц;
6.2I. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieýojo sektoriaus аtskаitоmуЬёs

istatymq teikiami ataskaitц rinkiniai ir statistinёs ataskaitos buttl teisingi;
6.22. \йtiklina racionalr4 ir tаuрq lеýq bei tufio naudojimq, veiksming4 Centro vidaus

kопtrоlёs sistemos sukiirimq, jos veikimq ir tobulinim4;



6.23. vykdo kitas tеisёs aktuose ir раrеigуЬёs арrаýуmе nustatytas funkcijas.

Iv. SKYRIUS
CENTRO DIREKTORIAUS АТSАКОМYВЁ

7. Centro direktorius atsako:
7.|. UZ Lietuvos Respublikos istаtуmц ir kitц teises аktц laikym4si Centre, uL

demokratin! Centro valdym4, Ьепdruоmепёs паriц informavim4, tinkamq fuпkсijц atlikim4,
nustatltr1 Centro tikslo ir uйdачiпiц igyvendinim4, Centro veiklos rezultatus, uй gerq ir
veiksming4 vaiko minimalios prieйiQros рriеmопiц |gyvendinim4;

7.2. uL раrеigуЬёs apraýyme nurodfir1 funkcijц tinkam4 vykdymq ir рачеstц uйduоёiц
atlikim4laiku;

].З.uй netinkam4 fuпkсijц vykdym4 Сепtrо direktorius atsako istаtуmц nustatyta tvarka.
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