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2019 m. rugsejo^jfd. jsakymu Nr. A
SVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBES APRASYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBfiS CHARAKTERISTIKA
1. Svietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros
valstybes tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Svietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga valstybes funkcijoms,
numatytoms Lietuvos Respubiikos [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais bei
kitais teises aktais, svietimo politikai vykdyti ir jgyvendinti savivaldybeje bei ikimokykliniam,
priesmokykliniam, pradiniam ir specialiajam ugdymui koordinuoti.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Vyriausiojo specialisto pareigybes veiklos sritis yra valstybes ir regionines Svietimo
politikos miostatu. atgkinimas, svietimo pletotes program;} rengimas, analizavimas ir vertinimas bei
praktines jos [gyvendinimo bukles rajono ugdymo jstaigose tyrimas Svietimo jslaigij efektyviam
funkcionavimui, reikiaraai ugdymo kokybei uztikrinti.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJIREIKALAVIMAI SlAS PAREIGAS EINAN^IAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
4. Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti siuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turdti aukStajj universitetinj arbajamprilygint^igsilavinimq;
4.2. tureti pedagogo kvalifikacijq, ne ma^esnj kaip 3 metu. pedagoginio darbo staz^;
4.3. 2inoti svietimq reglamentupjanfiius Lietuvos Respublikos [statymus, Vyriausybes
nutarimus, gvietimo ir mokslo ministro jsakymus bei kitus teises aktus, gebeti juos taikyti praktigkai;
4.4. moketi rengti dokumentus pagal Dokumentij rengimo taisykles ir DokumenUj tvarkymo
ir apskaitos taisykles;
4.5. gerai moketi lietuviu, kalb^, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategorijij reikalavimus;
4.6. gebeti skland^iai ir argumentuotai destyti mintis 5odziu ir raStu, moketi valdyti, kaupti,
sisteminti, apibendrinti informacijq, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4.7. gebeti stebeti ir vertinti ugdymo procesq, tikrinti mokyklos organizacine ir vadybine
veikla;
4.8. gebeti vykdyti Savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus nuostatuose nustatytas
funkcijas;
4.9. Moketi dirbti giomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
interneto nargyklemis.

V SKYRIUS
§IAS PAREIGAS EINANCIO VALSTYB&S TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas atlieka §ias funkcijas:
5.1. rengia savivaldybes Tarybos sprendimq, Mero potvarkhj, administracijos direktoriaus
bei Svietimo skyriaus vedejo jsakymi} projektus pareigybes aprasyme numatytij funkcijij klausimais;
5.2. koordinuoja:
5.2.1. ikimokyklinio ugdymo program^ jgyvendinim^;
5.2.2. priesmokyklinio ugdymo bendrosios programos ir ugdymo(si) standartij
jgyvendinimq);
5.2.3. pradinio ugdymo bendrujij program^ ir ugdymo(si) standarUj jgyvendinima^
5.2.4. vaiku. centralizuot^ registracija. ir priemimq \j ikimokyklinio ir
priegmokyklinio ugdymo grupes ir ji| apskaitq;
5.2.5. specialiosios pedagogines ir psichologines pagalbos mokiniams teikimq;
5.2.6. mokiniu mokym^ namuose, gydymo istaigose;
5.2.7. kuruojamij svietimo jstaigij strateginii4 plani[, veiklos planq, ugdymo planij rengima^
ir jgyvendinimq;
5.2.8. mokiniq mokamo ir nemokamo maitinimo ikimokyklinese ir bendrojo lavinimo
mokyklose u^tikrinimq;
5.2.9. sveikatos prieziuros formaliojo ir neformaliojo ugdymo jstaigose organizavimq. ir
slaugos specialist!} darb^;
5.3. inicijuoja tiriamaj^-analitin? veiklq, inovaciji^ sklaid^ koordinuojamos veiklos
klausimais;
5.4. dalyvauja:
5.4.1. rengiant Svietimo pletotes strateginius ir metinius veiklos planus;
5.4.2. vykdant svietimo stebesenq pagal patvirtintus Savivaldybes Svietimo stebesenos
rodiklius, kaupia duomenis ir teikia i§vadas;
5.5. tikrina ir analizuoja kuruojamit svietimo jstaigij metinius veiklos planus ir ugdymo
planus;
5.6. renka duomenis apie kuruojamij Svietimo jstaigu. bukle ir poky£ius, juos analizuoja,
teikia informacij^, isvadas ir siulymus Svietimo skyriaus vedejui;
5.7. analizuoja kuruojamij Svietimo jstaigi} duomenis del steigimo, reorganizavimo,
pertvarkymo ir likvidavimo, teikia pasiulymus bei rengia savivaldybes Tarybos sprendimu. projektus
giais klausimais;
5.8. nustatytais terminals pateikia ataskaitas Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai,
Statistikos departamentui, Savivaldybes administracijai ir kt.;
5.9. vykdo kuruojamij gvietimo [staigij veiklos bendraj^ prieziur^;
5.10. konsultuoja kuruojarmi gvietimo [staigu, vadovus, jstaigij bendruomenes ugdymo
proceso organizavimo ir ugdymo turinio jgyvendinimo klausimais;
5.11. padeda Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo kokybes ir regionines
politikos departamento regionines politikos analizes (Klaipedos) specialistams tikrinti svietimo
jstaig4 veikl^. Kartu su mokykli( vadovais, mokyklij ir mokytoju/pedagogxj tarybomis aptaria atliktij
patikrinimii igvadas ir siulymus;
5.12. nagrineja gyventojij pragymus, pareiSkimus, skundus bei pasiulymus ir pagal
kompetencijq sprendzia juose keliamas problemas;
5.13. laikosi SavivaLdybes teises aktais civilines saugos ir mobilizacijos klausimais
kasdieneje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms nustatytij reikalavimij;
5.14. pagal kompetencij^ vykdo kitus su Savivaldybes ar Svietimo skyriaus funkcijomis
susijusius nenuolatinio pobudzio pavedimus tarn, kad biiuj pasiekti Savivaldybes strateginiai tikslai.

VISKYRIUS
SIAS PAREIGAS EINANCIO VALSTYBfcS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
Parenge
Svietimo skyriaus vedejo pavaduotoja,
vykdanti Svietimo skyriaus vedejo funkcijas
Susipazinau
(Paragas)
(Vardas ir pavarde)
(Data)"
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