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STASIO SN,T,ru,USKIO GIMNAZIJOS SEKRETORIATO VEDEJO PAREIGYBES APRASYMAS

I. BENDROJIDALIS

1. Stasio Sakauskio gimnazijos sekretoriato vedejas yra priskiriamas strukt0riniq padaliniq

vadovq gupei.
2. Parcigybds lygis: sekretoriato veddjas priskiriamas B lygiopareirybei.
3. Pareigybes paskirtis: tinkamai organizuoti ir atlikti gimnazijos dokumentq rengim4, gautq

dokumentq registro tvarkym4, uZtikrint saugomq dokumentq prieZifir4, jq apskart4, uitikrinti tinkam4
dokumentq apsaug4, savalaiki ir kvalifikuot4 bylq paruo5im4 tolesniam ilgalaikiam saugojimui.

4. Pavaldumas: Stasio Salkauskio gimnazijos sekretoriato vedejas tiesiogiai pavaldus Stasio

Sakauskio gimnazijos direktoriui.

tr. SPECIALtIS REIKALAVIMAT STAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJTII

5. Sekretoriato vedejui keliami kvalifikaciniai reikalavimai :

5.1. ne maZesnis kaip auk5tasis koleginis i5silavinimas,
5.2. geri darbo su kompiuteriq ig[dZiai,
5.3. iSmanymas;
6. Sekretoriato vedejas turi iinoti ir iSmanyti:
6.1. gimnazijos struktiirq darbo organizavimo principus,
6.2. gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles,
6.3. gimnazijos veikl4 reglamentuojandius norminius aktus,
6.4. dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles,
6.5. ra5tvedybos standartus ir ra5tvedybos taisykles,
6.6. dokumentq (bylq) parengimo saugojimui irjq naudojimo tvark4,
6.7. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus;
7. Sekretoriato vedejas privalo vadovautis:
T.L Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais alctais,

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais

norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius, darbuotojq saug4 ir
sveikat4,

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklemis,
7.4. darbo sutartimi,
7.5. Siuo pareirybes apra5ymu,

7.6. kitais istaigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir
pan.);

UT. SNS PAREIGAS EINAI\dIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Sekretoriato vedejas atlieka Sias funkcijas:
8.1. organizuoja dokumentq laikym4 ir apsaug4, priima dokumentus, tikrinajq iforminim4'
8.2. atsako i gimnazijos lankytojq klausimus, priima ir suteikia (perduoda) informacij4telefonu,

elektroniniu paStu ar faksu,
8.3. sutinka ir i5lydi gimnazijos svedius ir lankytojus,
8.4. registruoja gaunamus bei siundiamus ra5tus ir dokumentus atitinkamuose s4ra3uose ar

registruose,
8.5. t4 padiq dien4 informuoja gimnazijos direktoriq apie gaunamus raitus, dokumentus ar kit4

informacij4 bei gimnazijos direktoriaus pavedimu j4 perduodapriskirtiems darbuotojams;

8.6. priima, registruoja ir gimnazijos direktoriui ar kitiems gimnazijos darbuotojams

perduoda telefonu, elektroniniu pa3tu, faksu ar ZodLiu gattqinformacij4, jei tuo metu jq nebuvo darbo vietoje;
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8.7. spausdina ir registruoja vidinius gimnazijos dokumentus (isalqymus, protokolus, ra5tus

ir pan.) atitinkamuose s4ra5uosearregistruose.Derina juos su gimnazijosdirektoriumiiradministraclios

atstovais;
8.8. gimnazijos direktoriui periodi5kai primena apie b0tinus atlikti (pagal parengt4

darbotvarkg) darbus, dalyvavimus posedZiuose, pasitarimuose ar kituose renginiuose;

8.9. informuoja ir kviedia dalyvius i gimnazijoje rengiamus posedZius, pasitarimus ar kitus

renginius;
8.10. gimnazijos direktoriaus pavedimu rengia dokumentus ir kitus gimnazijos ra5tus;

8.1l. uZtikrina kokybi5k4 ir greit4 gautos korespondencijos tuarkym4 ir perdavim4

gimnazijos direktoriui;
8.12. rengia isakymq personalo, komandiruoiiq, atostogtl klausimais projektus, uZtikrina

tinkam4 iforminim4 ir registracij4;
8.13. rengia darbo sutartis, supaZindina priimamus i darb4 darbuotojus su

taisyklemis, kolektyvine sutartim, pareirybiq apra5ymais, i5duoda darbo paiymejimus;
8.14. tvarko darbuotojq asmens bylas;
8.15. teikia informacij4 ,,Sodrai" apie darbuotojq pri6mim4 studentq praktikos pradi:iq

pabaig4;
8.16. parengia gimnazijos dokumentacijos plan4, paruo5ia dokumentus gimnazijos archyvui,

uZtikrina dokumentq saugum4;
8.17. organimojadokumentq pristatym4 i5ores institucijoms (organizacijoms) ir asmenims; -
8.18. tvarko vis4 gaut4 korespondencij4 (registruojq teikia direktoriui, pagal direktoriaus

rezoliucili4 paskirsto vykdytoj ams);
8.19. puiki.iu darbus sekretoriui-referentui, kontroliuoja jo veikl4, esant reikalui, spausdina

skubius dokumentus;
8.20. vykdo kitus direktoriaus pavedimus;

8.21. puoseleja gimnazijoje emoci5kai saugi4 mokymosi ir darbo aplinkq, reaguoja i smurt4 irlar
patydias pagal gimnazij oje nustat5rt4 tvark4.

W. ATSAKOIVTTBE

9. Sekretoriato vedejas atsako:

9.I. ui,adminisfiacijos isakymq, pavedimq vykdym4;
9.2. uL,tvarking4 techniniq priemoniq naudojim4;' 9.3. uZ kokybi5k4 ir greit4 gautos korespondencijos tvarkym4 ir pateikim4 gimnazijos

direktoriui;
9.4.trl, gautq dokumentq regisfavimq sisteminim4 ir pateikim4 atsakingiems

vykdytojams;
9.5. udkorekti5k4 lankytojq priemim4 ir konsultavim4; . i
9.6. uL,teising4 darbo laiko naudojim4;
9.7. rfi,inlq, padaryt4 istaigai del savo kaltes ar neatsargumo;
g.8.uZdarbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrin6s saugos, apsaugos nuo elektros

reikalavimq vykdym4.
g. Sekretoriato veddjas uZ savo pareigq netinkam4 vykdymq atsako darbo vidaus tvarkos

taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nusta$rta tvarka.
10. Sekretoriato veddjas uZ darbo drausmes paZeidimus gali biiti traukiamas drausmindn

atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria gimnazijos vadovas.

darbo tvarkos


