DIREKTORĖS HANKOS GŽYBOVSKOS FUNKCIJOS
Direktorė, siekdamas įgyvendinti Gimnazijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą,
neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui, jų
įgyvendinimui;
 atsako už Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje
tvarkos aprašo parengimą ir įgyvendinimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet
kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
 atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu
grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai
priimamus sprendimus, gimnazijos bendruomenės narių informavimą,
pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;
 rūpinasi pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių
puoselėjimu;
 tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš
jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
 priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo (-si) sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų ir mokinių teises,
pareigas bei atsakomybę;
 suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus darbo tvarkos
taisykles;
 sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
 organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti,
uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius
ir intelektinius išteklius;
 leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi
Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;
 sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
 Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka valdo,
naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais,
materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų
valdymą ir naudojimą;
 inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
 sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės,
psichologinės pagalbos teikimu skirtingų poreikių mokiniams, gabiesiems,
mokymosi sunkumų, psichologinių problemų turintiems mokiniams;









bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui,
mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis,
teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių
apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių
apsaugos srityje;
stebi, analizuoja, vertina gimnazijos veiklą, ugdymo rezultatus;
atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;
užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos
vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus
pavaduotojams;
vykdo kitas teisės aktuose, Nuostatose ir pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas.

