
PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011-07-29 įsakymu Nr.10-432

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau-Gimnazijos) direktorius yra Širvintų 
rajono savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos vadovas.
2.  Gimnazijos  direktoriaus  pareigybė  reikalinga  Gimnazijos  nuostatuose  numatytai  veiklai 
organizuoti ir vykdyti.
3.  Šis  pareigybės  aprašymas  nustato  Gimnazijos  direktoriaus  bendruosius  kvalifikacinius 
reikalavimus, pareigas, teises, atsakomybę, atskaitomybę, pavaldumą.
4. Direktorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Širvintų rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas 
asmuo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

II. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Gimnazijos direktorius privalo:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą;
5.2. atitikti vieną iš šių reikalavimų;
5.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
5.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo 
stažą;
5.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų 
lygį  pagal  Lietuvos  kvalifikacijų  aprašą,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010 m. 
gegužės  4  d.  nutarimu  Nr.535  (Žin.,  2010,  Nr.56-2761),  patirtį,  o  Kvalifikacinių  reikalavimų 
valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų  (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo, 
patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2011-07-01  įsakymu  Nr.V-1194 
(toliau  –  kvalifikacinių  reikalavimų  aprašas),  5  punktu  nustatytų  vadovavimo  švietimo  įstaigai 
kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas;
5.3.  turėti  kvalifikacinių  reikalavimų  aprašo  5  punkte  nustatytas  vadovavimo  švietimo  įstaigai 
kompetencijas;
5.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
5.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.6.  gerai  mokėti  lietuvių  kalbą,  jos  mokėjimo  lygis  turi  atitikti  Valstybinės  kalbos  mokėjimo 
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 
(Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
5.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse 
nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą.

III. GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOS

6. Gimnazijos direktorius privalo:
6.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais,  valstybės  valdymo  institucijų  teisės  ir  kitais  norminiais  aktais,  Švietimo  ir  mokslo 
ministro  įsakymais,  Širvintų  rajono  savivaldybės  tarybos  sprendimais,  mero  potvarkiais, 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymais,  mokyklos  nuostatais,  darbo  tvarkos 
taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašu;



6.2.  vadovauti  Gimnazijai,  vykdyti  darbdavio funkcijas,  įgyvendinti  darbdavio teises ir  pareigas 
mokyklos darbuotojų atžvilgiu;
6.3. sudaryti sutartis, leisti įsakymus ir imtis kitų teisės aktais nustatytų veiksmų tinkamai įstaigos 
veiklai užtikrinti;
6.4. telkti Gimnazijos bendruomenę valstybinei ir savivaldybės politikai įgyvendinti, ilgalaikėms ir 
trumpalaikėms gimnazijos veiklos programoms vykdyti;
6.5. vadovauti Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, 
juos tvirtinti, vadovauti jų vykdymui;
6.6.  organizuoti  Gimnazijos  ugdymo  plano  rengimą,  sudarant  galimybes  kiekvienam  mokiniui 
planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi ir neformaliojo švietimo kryptį;
6.7.  atsakyti  už  demokratinį  švietimo  įstaigos  valdymą,  užtikrinti  bendradarbiavimu  grįstus 
santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių 
informavimą,  pedagoginio  ir  nepedagoginio  personalo  profesinį  tobulėjimą,  sveiką,  saugią, 
užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
6.8. kontroliuoti priimtų Gimnazijos direktoriaus įsakymų ir nurodymų vykdymą;
6.9. stebėti, analizuoti, vertinti Gimnazijos ugdymo sąlygas, procesą, tikslų pasiekimus; valdymo 
išteklių būklę; inicijuoti Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
6.10. vertinti Gimnazijos pedagogų, kitų darbuotojų praktinę veiklą Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymo  ir  Atestacijos  nuostatų  nustatyta  tvarka;  sudaryti  sąlygas  pedagogams  ir  kitiems 
darbuotojams kelti kvalifikaciją;
6.11.organizuoti mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų tikrinimą ir brandos egzaminų vykdymą 
teisės aktų nustatyta tvarka;
6.12.  vykdyti  asignavimų  valdytojo  funkcijas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  biudžeto 
sandaros įstatymo nuostatomis ir prisiimti su tuo susijusią atsakomybę;
6.13.  tvirtinti  etatinių  (išskyrus  pedagoginių)  darbuotojų  pareigybių  sąrašą,  neviršijant  Širvintų 
rajono savivaldybės biudžete Gimnazijai patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui ir neviršijant nustatyto 
didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
6.14. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės 
sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
6.15. organizuoti mokinių maitinimą;
6.16. sudaryti Vaiko gerovės komisiją, rūpintis specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos 
mokiniui teikimu, užtikrinti specialiojo ugdymo programų Gimnazijoje įgyvendinimą;
6.17.  sudaryti  sąlygas  atlikti  Gimnazijos  veiklos  priežiūrą  įgaliotoms  valstybės  institucijoms, 
Gimnazijos steigėjui ir Savivaldybės administracijai;
6.18. kasmet skelbti  informaciją apie Gimnazijos vykdomas formaliojo ir  neformaliojo švietimo 
programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagogų 
kvalifikaciją, svarbiausius vidaus įsivertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
6.19. tirti  piliečių ir  Gimnazijos bendruomenės narių prašymus,  pareiškimus ir  skundus įstaigos 
veiklos klausimais;
6.20. dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, 
mokyklų vadovų pasitarimuose;
6.21. atstovauti arba įgalioti atstovauti kitus darbuotojus Gimnazijai valstybinės valdžios ir valdymo 
institucijose,  teisme,  santykiuose  su  kitais  asmenimis,  derybose  su  šalies  ir  užsienio  veiklos 
partneriais;
6.22. vykdyti  kitas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose Gimnazijos 
direktoriui nustatytas pareigas.

IV. TEISĖS
7. Gimnazijos direktorius turi teisę:
7.1. teikti Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
7.2. savarankiškai organizuoti darbuotojų veiklą ir darbą;



7.3. tobulinti kvalifikaciją, atestuotis ir gauti teisės aktais nustatyto dydžio atlyginimą, priemokas 
bei priedus;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka stažuotis kitose institucijose;
7.5. būti asociacijų ir kitų visuomeninių organizacijų nariu;
7.6. dalyvauti darbo grupėse, sprendžiant švietimo klausimus;
7.7.  be  atskiro  įgaliojimo  atstovauti  Gimnazijai  kitose  institucijose  santykiuose  su  fiziniais  ir 
juridiniais asmenimis;
7.8. kompetencijos ribose bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis 
organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, vykdant valstybinę ir savivaldybės švietimo 
politiką;
7.9.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  skatinti  Gimnazijos  darbuotojus  ir  taikyti  drausminio  poveikio 
priemones;
7.10.  už  mokinio  elgesio  normų  pažeidimą  skirti  mokiniui  drausmines  auklėjamojo  poveikio 
priemones, numatytas Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatyme;
7.11.  vaiko  minimalios  ir  vidutinės  priežiūros  įstatymo  nustatyta  tvarka  kreiptis  į  savivaldybės 
administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;
7.12. turėti ir kitais teisės aktais nustatytų teisių.

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ, PAVALDUMAS

8. Gimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Širvintų 
rajono savivaldybės tarybai.
8.1. Gimnazijos direktorius atsako:
8.1.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje;
8.1.2. už demokratinį Gimnazijos valdymą, Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašyme ir kituose 
teisės aktuose nurodytų funkcijų vykdymą, jam pavestų užduočių atlikimą laiku;
8.1.3. už Gimnazijos veiklos rezultatus;
8.1.4.  už  duomenų  ir  dokumentų  pateikimą  Juridinių  asmenų  registrui  ir  kitoms  institucijoms, 
įmonėms ir įstaigoms;
8.1.5.  už  tinkamą  Gimnazijos  tikslų  ir  uždavinių  įgyvendinimą,  finansinę  veiklą,  tinkamą turto 
valdymą, naudojimą bei disponavimą juo, materialinės bazės kūrimą ir tausojimą, darbo drausmę, 
darbuotojų ir mokinių saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą;
8.1.6. už personalo kvalifikacijos atitiktį užimamoms pareigoms;
8.1.7.  už  savivaldybės  institucijų,  įstaigų,  įmonių  profesinių  ir  komercinių  paslapčių,  sužinotų 
vykdant tarnybines pareigas, saugojimą.
9. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą Gimnazijos direktorius atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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