
Direktorės funkcijos 

 

1. Puoselėja demokratinį valdymą, bendradarbiavimu grindžiamus santykius. Prižiūri etikos 

normų laikymąsi mokykloje. 

2. Priima ir atleidžia pedagoginį ir nepedagoginį personalą. Rengia darbuotojų pareigines 

instrukcijas. 

3. Atsako už sveikos, saugios darbo aplinkos garantavimą. Inicijuoja smurto, prievartos, 

žalingų įpročių prevenciją mokykloje. 

4. Rūpinasi mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais – 

modernizavimu. 

5. Ieško būdų papildomų mokyklos veiklų finansavimo šaltinių – lėšų pritraukimo. 

6. Atstovauja mokyklą švietimo valdymo bei kitose institucijose, vietos bendruomenėje, 

organizacijose. 

7. Palaiko intensyvius ryšius su mokyklos savininku. 

8. Reprezentuoja progimnazija. 

 

Funkcijos, susijusios su ugdymu: 

9. Komplektuoja klases. 

10. Telkia mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir 

trumpalaikių  mokyklos veiklos planų vykdymui ir atsakinga už jų įgyvendinimą. 

11. Tvirtina ugdymo procesui reikalingus dokumentus, prižiūri bendruosius ugdymo 

organizavimo klausimus.  

12. Plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais. Inicijuoja Atvirų durų tėvams dienas ir 

visuotinius mokinių tėvų susirinkimus, pedagoginį tėvų švietimą. 

Organizacinės funkcijos: 

13. Skirsto ir prižiūri darbuotojų darbo krūvį. 

14. Skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, sudaro sąlygas jiems savarankiškai 

dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą.  

15. Vadovauja Mokytojų tarybos posėdžiams, direkcijos susirinkimams, Atestacijos komisijai.  

16. Užtikrina teisės aktuose ir nuosekliai mokyklos veiklai reikalingų grupių ar komisijų 

sudarymą  

17. Užtikrina sklandų ir nuoseklų mokyklos savivaldų institucijų funkcionavimą 

Inicijuoja: 

18. Strateginio, veiklos ir ugdymo planų rengimą, darbo tvarkos taisyklių, mokyklos nuostatų 

atnaujinimą, prižiūri jų įgyvendinimą. 

19. Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Teikia informaciją pedagogams 

kvalifikacijos tobulinimo klausimais. 

20. Mokyklos veiklos bei  jos rezultatų įsivertinimą ir analizę. 

Rengia: 

21. Įsakymus, reikalingus mokyklos veiklai vykdyti, ir atsakinga už jų vykdymo kontrolę. 

22. Darbuotojų tarifikacijos sąrašus. 

Organizuoja: 

23. 1-8 klasių mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų stebėjimą, fiksavimą,  rūpinasi 

mokymosi pasiekimų gerinimu ir mokymosi pagalbos organizavimu. 

24. Mokymosi pasiekimų ir kitų pažymėjimų išdavimą ir vykdo apskaitą. 

25. Mokytojų budėjimą progimnazijoje ir vykdo stebėseną. 

26. Ir intensyvina ryšius su socialiniais partneriais (rėmėjais). 

Koordinuoja: 

27. Mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimą. 



28. Kuruojamų dalykų metodinių grupių veiklą ir mokomųjų dalykų mokytojų ilgalaikių planų 

(programų) įgyvendinimą. 

29. Pradinio ugdymo, kalbų veiklas, dalykų modulių mokymą ir ilgalaikes konsultacijas 5 - 8 

klasėse. Prižiūri šių mokomųjų dalykų ugdymo programų įgyvendinimą, tiria ugdymo 

efektyvumą ir kaupia veiklos duomenis, teikia pagalbą mokytojams, stebi ir vertina 

pedagogų praktinę veiklą bei ugdymo rezultatus. 

___________________ 


