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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
DIREKTORIAUS PAREIGYBES APRASYUAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro (toliau - Centras) direktoriaus
pareigybe reikalinga istatuose nustatytai veiklai organizuoti ir vykdyti.

2. Centro direktorius skiriamas vie5o konkurso bldu.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTT.q.LAVIMAI ST,q.S PAREIGAs EINANdIAM DARBUoToJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti auk5taji universitetiniar jam prilygint4 i5silavinim4;
3.2. atitikti bent vienE i5 Siq reikalavimq:
3.2.1 tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo sta24;
3.2.2. tureti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio darbo
staZ4;
3.2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka VI ar auk5tesni kvalifikacijq lygi
pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m.
geguZes 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Del Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5o patvirtinimo" (toliau -
Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5as), patirtiir Svietimo vadybos kvalifikacini laipsni;
3.2.4. tureti mokyklos vykdomq profesinio mokymo programq sektoriuje 3 metq profesines veiklos,
kuri atitinka V ar auk5tesnikvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apraS4, patirti;
3.3. tureti ne maZesng kaip vieneriq metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei (grupems) patirti;
3 . 4. moketi naudotis informacinemis technolo gij omi s ;
3.5. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZi o 24 d. nutarimu Nr. 1688
,,Del valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo" reikalavimus;
3.6. ne Zemesniu kaip Bl kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Etuopos kalbq metmenyse
nustatytq ir apibldint4 SeSiq kalbos mokejimo lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5 trijq Europos
S4jturgos darbo kalbq (anglq, prancuzq ar vokiediq);
3.7. tureti vadovavimo Svietimo lstaigai kompetencijas.

III SKYRIUS
Sr,q.s pAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJos IR ATSAKoMyBE

+. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
4.I. Organizuoja ir koordinuoja Centro veiklq, pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams
igyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veikl4, atsako uZ veiklos rezultatyvum4.
4.2.Ultil<rina, kad Centre b[tq laikomasi Lietuvos Respublikos lstatymq, kitq teises aktq, istatq.
4.3. Visuotinio dalininkq susirinkimo ir Centro tarybos pritarimu tvirtina Centro strategin! plan4,
Centro tarybos pritarimu tvirtina metinf veiklos plan4 ir vykdomq programq igyvendinimo plan4.



4.4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima
i darb4 ir atleidLiai5 jo mokyojus, Svietimo pagalbos mokiniui specialistus, kitus Centro darbuotojus,
skatina juos, skiria j iems drausmines nuobaudas.
4.5. Nustato Centro strukttlriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, tvirtina Centro strukt[riniq
padaliniq nuostatus, vidaus struktiir4, nustato darbuotojq etatus tvirtina darbuotojq pareigybiq sqraS4.
4.6. Nustato Centro vadovo pavaduotojq, Centro strukttiriniq padaliniq vadovq veiklos sritis.
4.7. Piima mokinius Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, sudaro
mokymo sutartis teises aktuose nustatyta tvarka.
4.8. Sudaro ir uZtikrina mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir
mokymosi s4lygas.
4.9. Teises aktuose nustatyta tvarka atsako uZ Centro finansing veikl4, tinkam4 turto valdymq,
naudojim4 bei disponavimE, rtipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais
i5tekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojimq.
4.10. Rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro s4lygas
tobulinti kvalifikacij4; mokyojams ir pagalbos mokiniui specialistams sudaro galimybg atestuotis ir
organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
4.11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais ir kitais teises aktais nustato
Centro darbuotojq darbo apmokejim4.
4.12. Kontroliuoja Centro darbuotojq veikl4, rupinasi mokymo kokybe ir Centro teikiamo
i5silavinimo lygiu, skatina pedagogus siekti auk5tesnds kvalifikacijos.
4.13. Ultikirha Centro veiklos vie5um4 ir demokrati5kum4.
4.14. LeidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdymq, sudaro teises aktuose nustat5rtas komisijas, darbo
grupes, sudaro Centro vardu sutartis jos funkcijoms atlikti.
4.15. Saukia visuotini dalininkq susiiinkim4, praneSa dalininkams apie esminius ivykius, susijusius
su Centro veikla. Teikia dalininkams Centro metiniq finansiniq ataskaitq rinkin! ir praejusiq
finansiniq metq Centro veiklos ataskaitq bei jq pra5ymu, dokumentacij4 ir kit4 informacij4 apie
Centro veikl4.
4. 1 6. Atstovauja Centr4 kitose institucij ose.
4.17. Atsako uz duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui.
4.18. Vykdo kitas teises aktq istaigos vadovui nustatytas funkcijas ir Siame pareigybes apra5yme
nustatytas funkcijas.

(Pareigos) (ParaSas) (Vardas, pavarde)

obrr-tr-tr

SusipaZinau


