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SVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYB^S APRA^YMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. Svietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros
valstybes tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga valstybes funkcijoms, numatytoms Lietuvos
Respublikos jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais,
svietimo politikai vykdyti ir jgyvendinti Savivaldybeje, koordinuoti mokyklij vadovi}, ji} pavaduotojij
ugdymui, ugdyma, organizuojanCiij skyriij vedejn, mokytojij, svietimo pagalbos specialist^
kvalifikacijos tobulinim^, organizuoti mokytojij, Svietlmo pagalbos specialist^ atestacijq; koordinuoti
ir vykdyti Vaiko minimalios ir vidutines prieiiuros jstatymo jgyvendinim^ bei prevencin? veikl^,
uztikrinti Savivaldybes teritorijoje gyvenandiij vaikij iki 16 metij mokym^si pagal privalomojo
gvietimo programas.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Vyriausiojo specialisto pareigybes veiklos sritis yra valstyb6s ir regionines Svietimo
poUtikos nuostatq aiskinimas, prevencines veiklos ir gvietimo pletotes programij rengimas,
analizavimas ir vertinimas bei praktines jos jgyvendinimo bukles rajono ugdymo jstaigose tyrimas
gvietimo jstaigij efektyviam funkcionavimui, reikiamai ugdymo kokybei uitikrinti.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SlAS PAREIGAS EINAN&AM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
4. Valstybes tarnautojas, einantis §ias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. tureti auk§taj( universitetinj arbajam priiygintq igsilavinimq;
4.2. tureti pedagogo kvalifikacijq, ne ma^esnj kaip 3 metu pedagoginio darbo sta^;
4.3. 2inoti §vietim^ reglamentuojanfiius Lietuvos Respublikos jstatymus, Vyriausybes
nutarimus, Svietimo, mokslo ir sporto ministro [sakymus bei kitus teises aktus, gebeti juos taikyti
praktiSkai;
4.4. moketi rengti dokumentus pagal Dokumentq rengimo taisykles ir Dokumentij tvarkymo
ir apskaitos taisykles;
4.5. gerai moketi lietuvh} kalba, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategoriji} reikalavimus;
4.6. gebeti sklandziai ir argumentuotai destyti mintis 2od^iu ir rastu, moketi valdyti, kaupti,
sisteminti, apibendrinti informacij^, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4.7. gebeti stebeti ir vertinti ugdymo procesa., tikrinti mokyklos organizacin? ir vadybin?
veiklq;

4.8. gebeti vykdyti Savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus nuostatuose nustatytas
funkcijas;
4.9. atitikti teises aktuose nustatytus reikalavimus, butinus suteikiant teis§ dirbti ar
susipazinti su jslaptinta informacija, zymima slaptumo zyma ,,Riboto naudojimo";
4.10. Moketi dirbti giomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel, MS
Outlook, interneto narsyklemis.
V SKYRIUS
SIAS PAREIGAS EINAN^IO VALSTYBfeS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas atlieka sias funkcijas:
5.1. rengia savivaldybes Tarybos sprendimu., Mero potvarkiu., Administracijos direktoriaus
bei Svietimo skyriaus vedejo jsakyrmj projektus, pareigybes aprasyme numatytu. funkcijij ir
kuruojarmj gvietimo jstaigii veiklos klausimais;
5.2. vykdo ir organizuoja:
5.2.1. savivaldybes mokykhj mokytojij, Svietimo pagalbos specialist!} atestacija, Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
5.2.2. kuruojamu gvietimo jstaigxj veiklos bendraja, prieziura.;
5.3. administruoja ir tvarko Nesimokan£iit vaiki^ ir mokyklos nelankanSiij mokiniij
informacine sistema. (NEMIS);
5.4. kontroliuoja Savivaldybes teritorijoje gyvenanfiiq vaikij iki 16 metij mokyrnqsi pagal
privalomojo gvietimo programas;
5.5. koordinuoja:
5.5.1. Savivaldybes mokyklq vadovij, jij pavaduotoj^ ugdymui, ugdym^ organizuojanciu
skyriij vedeji?, mokytojii, gvietimo pagalbos specialist kvalifikacijos tobulinim^;
5.5.2. kuruojamu. svietimo jstaigif strategini^ planij, metini^ veiklos planu., ugdymo planij
rengimq ir jgy vendinima.;
5.5.3. vaiko minimalios ir vidutines prieziuros jstatymo jgyvendinima.;
5.5.4. mokiniu. vai^ vasaros poilsj ir mokyklq dalyvavimq prevencineje veikloje;
5.5.5. mokyklos nelankanciu. vaik^ iki 16 mety apskaitos, jq ugdymosi pagal poreikius ir
tikslinio vaiki} jtraukimo \o programas vykdym^;
5.5.6. mokiniii pamokq ir mokyklos lankomumo organizavim^;
5.6. inicijuoja:
5.6.1. mokytoju/ pedagogy pasiulos-paiegkos banko bazcs formavima., atnaujinim^ ir
skelbima. Svietimo skyriaus interneto svetaineje;
5.6.2. tiriamaj^-analitine veikla., inovacijq sklaid^ koordinuojamos veiklos klausimais;
5.6.3. edukacinius renginius mokiniams, mokytojams/ pedagogams ir visuomenei;
5.7. dalyvauja:
5.7.1. rengiant svietimo pletotes strateginius ir metinius veiklos planus;
5.7.2. vykdant gvietimo stebesen^ pagal patvirtintus Savivaldybes Svietimo stebesenos
rodiklius, kaupia duomenis ir teikia i§vadas;
5.8. kaupia duomenis apie kuruojarmj gvietimo jstaigi^ veikl^ ir pokycius, juos analizuoja,
teikia informacij^, isvadas ir siulymus Svietimo skyriaus vedejui;
5.9. konsultuoja kuruojamu. svietimo jstaigij bendruomenes ugdymo proceso organizavimo
ir ugdymo turinio jgyvendinimo klausimais;
5.10. analizuoja kuruojamn gvietimo jstaigij duomenis del steigimo, reorganizavimo,
pertvarkymo ir likvidavimo, teikia pasiulymus bei rengia savivaldyb6s Tarybos sprendimu projektus
giais klausimais;
5.11. nustatytais terminals teikia ataskaitas Svietimo, mokslo ir sporto ministerial,
Statistikos departamentui, Savivaldybes administracijai ir kt.;
5.12. nagrineja gyventoj^ praSymus, pareiskimus, skundus bei pasiulymus ir pagal
kompetencija. sprendzia juose keliamas problemas;

5.13. vykdo Savivaldybes teises aktus civilines saugos ir mobilizacijos klausimais
kasdieneje veikloje ir esant ekstrcmalioms situacijoms;
5.14. pagal kompetencija^ vykdo kitus su Savivaldybes ar Svietimo skyriaus funkcijomis
susijusius nenuolatinio pobudfcio pavedimus tarn, kad butii pasiekti Savivaldybes strateginiai tikslai.
VISKYRIUS
SlAS PAREIGAS EINANClO VALSTYBfiS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
Parenge
Svietimo skyriaus vedejo pavaduotoja,
vykdanti Svietimo skyriaus vedejo funkcijas
Susipa^inau
(ParaSas)
(Vardas ir pavarde)
(Data)
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