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2019 m. rugsejo^^. jsakymuNr. AlSVIETIMO SKYRIAUS VEDEJO PAVADUOTOJO PAREIGYB^S APRA§YMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBfiS CHARAKTERISTIKA
1. Svietimo skyriaus vedejo pavaduotojas (toliau - vedejo pavaduotojas) yra karjeros
valstybes tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Svietimo skyriaus vedejo pavaduotojo pareigybe reikalinga valstybes bei rajono Svietimo
politikos vykdym% ugdymo proceso ir jo stebesenos organizavima, ugdymo turinio jgyvendinim^
svietimo jstaigose, atlikti duomenimis grjsta^ Svietimo situacijos analize, gabiu^ mokiniu ugdymo
programu. jgyvendinimq, naeionalinio mokiniq pasiekimij ir pagrindinio ugdymo pasiekimu
patikrinimo, valstybinuj ir mokyklinii} brandos egzamimj bei jskaiuj organizavimui ir koordinavimui.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Vedejo pavaduotojo pareigybes veiklos sritis yra valstybes ir regionines Svietimo politikos
nuostatij aiskinimas, Svietimo pletotes programq rengimas, analizavimas ir vertinimas bei praktines
jos jgyvendinimo bukles rajono ugdymo jstaigose tyrimas bei bendrosios prieziuros organizavimas
Svietimo jstaigtj efektyviam funkcionavimui, reikiamai ugdymo kokybei uztikrinti.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAV1MAI SlAS PAREIGAS EINAN^IAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
4. Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti siuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. tureti aukstajj universitetinj arbajam prilyginta issilavinim^;
4.2. tureti pedagogo kvalifikacijq, ne mazesnj kaip 3 metij pedagoginio darbo staz^;
4.3. tureti ne mazesne kaip 3 metij Svietimo organizavimo ir (ar) prieziQros patirt}, jgyta^
vieSojo administravimo institucijoje, arba 3 metij vadovaujamo darbo patirtj pareigybeje, kuri^ einant
atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
4.4. zinoti svietim^, valstybes tarnyba, vieSajj administravima^ vietos savivald^
reglamentuojanCius Lietuvos Respublikos jstatymus, Vyriausybes nutarimus, Svietimo, mokslo ir
sporto ministro jsakymus bei kitus teises aktus, gebeti juos taikyti praktiSkai;
4.5. moketi rengti dokumentus pagal Dokumentij rengimo taisykles ir Dokumentij tvarkymo
ir apskaitos taisykles;
4.6. gerai moketi lietuvii^ kalba, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategorijij reikalavimus;
4.7. gebeti sklandziai ir argumentuotai destyti mintis zodziu ir raStu, moketi valdyti, kaupti,
sisteminti, apibendrinti informacij^, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4.8. gebeti stebeti ir vertinti ugdymo procesa, tikrinti mokyklos organizacine ir vadybine
veikl^;
4.9. gebeti planuoti ir organizuoti padalinio darbq, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;
4.10. atitikti teises aktuose nustatytus reikalavimus, butinus suteikiant teise dirbti ar
susipa^inti su jslaptinta informacija, zymima slaptumo zyma ,,Riboto naudojimo";

4.11. Moketi dirbti Siomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel, MS
Outlook, interneto nargyklemis.
V SKYRIUS
SlAS PAREIGAS EINAN&O VALSTYBfcS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas atlieka Sias funkcijas:
5.1. koordinuoja savivaldybes svietimo jstaigij veikl^, vykdant valstybes bei rajono svietimo
5.2. rengia savivaldybes Tarybos sprendimu, savivaldybes mero potvarkiij, administracijos
direktoriaus bei Svietimo skyriaus vedejo jsakymi| projektus, pareigybes aprasyme numatytu, funkciji}
klausimais;
5.3. atlieka duomenimis grjsta_ svietimo veiklos analiz?, rengia gvietimo pazangos ataskaitas
bei isvadas. Dalyvauja rengiant Svietimo skyriaus veiklos planus, Svietimo stebesena^, pagal
patvirtintus rajono svietimo stebesenos rodiklius, Savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklij tinklo
pertvarkos bendruosius planus ir kitus Svietimo veikla. reglamentuojancius dokumentus;
5.4. organizuoja ir koordinuoja rajono svietimo jstaigose valstybiniii ir mokykliniij brandos
egzaminu. vykdym% inicijuoja nacionalinius mokiniu pasiekimij patikrinimus ir jij rezultatq
naudojim^ ugdymo kokybei gerinti;
5.5. konsultuoja svietimo jstaigij vadovus rengiant ugdymo procesa. reglamentuojan£ius
dokumentus (nuostatus, ugdymo ir veiklos planus), stebi ju. jgyvcndinima^ analizuoja veiklos
pokycius ir bukle;
5.6. koordinuoja gabiu mokinii} ugdymo programij jgyvendinim^, sistemos kurima_;
5.7. konsultuoja i§ uzsienio sugriztan£iit vaikij j mokykl^ priemimo, ugdymo, vertinimo
klausimais;
5.6. nagrineja istaign, organizaciju, asmens praSymus, skundus, pasiulymus, imasi
veiksmingi} priemoniij isaigkintiems, nurodytiems trukumams bei pazeidimams galinti, padeda
svietimo jstaigoms spr^sti iSkilusias problemas;
5.7. inicijuoja ir organizuoja Svietimo skyriaus specialist!} bei svietimo jstaigu. vadovu_ ir
mokykli4 vadovu. tarybos pasitarimus;
5.8. padeda Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo kokybes ir regionines politikos
departamento regionines politikos analizes specialistams bei 2iq institucijij sudarytoms komisijoms
tikrinti Svietimo jstaigi; veikla.. Su mokyklij vadovais, mokykli| tarybomis aptaria atliktij patikrinimij
iSvadas ir siulymus;
5.9. kontroliuoja Svietimo skyriaus vedejo jsakynu], instrukciji4 ir nurodymu vykdym^;
5.10. vykdo kitus Svietimo skyriaus vedejo jpareigojimus ir pavedimus;
5.11. vykdo rajono savivaldybes teises aktus civilines saugos ir mobilizacijos klausimais
kasdieneje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
5.12. pagal kompetencij^ vykdo kitus su Savivaldybes ar Svietimo skyriaus funkcijomis
susijusius nenuolatinio pobudzio pavedimus tam, kad buti} pasiekti Savivaldybes strateginiai tikslai;
5.13. pavaduoja Svietimo skyriaus vedejajam nesant.

VI SKYRIUS
SIAS PAREIGAS EINAN£IO VALSTYB£S TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
Susipazinau
(Para5as)
(Vardas ir pavarde)
(Data)

