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SVIETIMO SKYRIAUS SPECIALIST*) PAREIGYBES APRA&YMAS
ISKYRIUS
PAREIGYBE
1. Svietimo skyriaus specialistas (toliau - Specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartj, priklausantis specialist^ grupei, tiesiogiai pavaldus Svietimo skyriaus vedejui.
2. Pareigybes lygis — B.

II SKYRIUS
SPECIALtJS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANCIAM DARBUOTOJUI
3. Specialistas, einantis sias pareigas, turi atitikti giuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turi tureti ne zemesnj kaip aukgtajj neuniversitetinj arba jam prilyginta_ igsilavinima;
3.2. ismanyti rastvedyba^
3.3.buti susipazinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutaiimais ir kitais teises aktais, Kretingos rajono
savivaldybes tarybos sprendimais, savivaldybes mero potvarkiais, savivaldybes administracijos direktoriaus jsakymais, Svietimo skyriaus nuostatais bei sluo pai-eigybes apragymu.
3.4. ismanyti ir gebeti rengti dokumentus, teises aktus;
3.5. gebeti valdyti, sisteminti, apibendrinti informacij% sklandziai destyti mintis rastu ir
zodziu;
3.6. moketi dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook,
Internet Explorer programomis.

Ill SKYRIUS
SIAS PAREIGAS EINAN^IO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Specialisto pareigybei priskiriamos funkcijos:
4.1.teikia interesantams reikalinga_ informacij^, esant butinybei nukreipia interesantij
skambucius pagal problemos sprendimo pobudj Vedejui, Vedejo pavaduotojui arba veiklos sritj
kuruojantiems specialistams;
4.2. registruoja cl. pastu svietimas@kretinga.lt gaunamus lai§kus ir juos perduoda pagal
paskirtj Vedejui, Vedejo pavaduotojui arba specialistams;
4.3.tvarko Svietimo skyriaus dokumentus savivaldybes dokumenti} valdymo sistemoje,
juos registruoja, pateikia vykdytojams;
4.4.kontroliuoja Svietimo skyriuje gaut4 dokumentij vykdym^ ir savivaldybes dokumentii valdymo sistemoje daro zymas apie jij jvykdyma;
4.5. rengia dokumentus, teises aktus;
4.6. teikia Svietimo skyriaus internelo svetainei paskelbti Vedejo ir Savivaldybes administracijos direktoriaus jsakymus;
4.7. konsultuoja svietimo jstaigq vadovus ir darbuotojus rastvedybos klausimais;

4. 8. rengia Svietimo skyriaus veiklos dokumentus archyviniam saugojimui;
4.9. organizuoja ir uztikrina mokyklvj aprupinima^ mokykline dokumentacija (uzsakymu,
parvezimu, paskirstymu, isdavimu, reikalingij dokumentu israsymu), jvairiij nemokamai gaunami}
leidiniij parvezim^. is Svietimo aprupinimo centre ir kt. jstaigij, registravima^ paskirstym^ mokykloms, dokumentij perdavima^ pagal atskirus fmansavimo saltinius, derinimq. su savivaldybes administracijos buhalterines apskaitos skyriumi ir leidinnj dalinim^ mokykloms;
4.10. rengia padekas, sVentinius sveikinimus, lankstinukus Svietimo skyriaus organizuojamiems renginiams ir jij dalyviams;
4.11. rengia padekas, diplomus mokiniams, mokytojams Kretingos rajono Svietimo
centro organizuojamoms olimpiadoms;
4.12. protokoluoja rajono svietimo [staifm vadovu pasitarimus, tvarko protokolus;
4.13. informuoja saugos tarnyba^, esant Svietimo skyriaus patalpij apsaugos signalizacijos gedimams;
4.14. pildo Svietimo skyriaus darbuotojij darbo laiko apskaitos ziniarascius;
4.15. dirba kompiuterinemis rastines programomis ir interneto narsyklemis;
4.16. administruoja kompiuterin^ centralizuot^ mokiniij priemimo j mokyklas progra4.17. administruoja kompiuterin? centralizuot^ vaik^ priemimo j ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo grupes programa;
4.1 8. vykdo specialist©, dirbancio pagal darbo sutartj, funkcijas jam nesant;
4.19. dalyvauja administracijos direktoriaus jsakymais sudarytit darbo grupiL| darbe;
4.20. vykdo rajono savivaldybes teises aktus civilines saugos ir mobilizacijos klausimais kasdieneje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
4.21. pagal kompetencij^ vykdo kitus su savivaldybes ar Svietimo skyriaus funkcijomis
susijusius nenuolatinio pobudzio pavedimus tarn, kad butupasiekti Savivaldybes strateginiai tikslai.
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