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Kretingos rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus
2019 m. rugsejo/^d. jsakymuNr. AlSVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUS1OJO SPECIALISTO PAREIGYBES APRASYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBfcS 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 Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais bei
kitais teises aktais, gvietimo politikai vykdyti ir jgyvendinti savivaldybeje, savivaldybes teritorijoje
gyvenanfiiu vaikif iki 16 metij mokymuisi pagal privalomojo svietimo programas u^tikrinti,
koordinuoti paskirtas gvietimo sritis, konsultuoti rajono ugdymo jstaigas bei derinti ji} bendrus
poreikius diegiant mokyklit informacines sistemas.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo specialiosios srities - Svietimo
informaciniit sistemu. administravimo - runkcijas.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI §IAS PAREIGAS EINANCIAM VALSTYB^S
TARNAUTOJUI
4. Valstybes tarnautojas, einantis §ias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius
reikalavimus:
4.1. tureti aukStajj universitetinj arba jam prilygint^ iSsilavinimq;
4.2. tureti pedagogo kvalifikacija^ ne mazesnj kaip 3 met^ pedagoginio darbo staz^;
4.3. Snoti §vietim^ reglamentuojanCius Lietuvos Respublikos [statymus, Vyriausybes
nutarimus, Svietimo, mokslo ir sporto ministro [sakymus bei kitus teises aktus, gebeti juos taikyti
praktifikai;
4.4. moketi rengti dokumentus pagal Dokumenti^ rengimo taisykles ir Dokumentii
tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.5. gerai moketi lietuviij kalbq, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijij reikalavimus;
4.6. gebeti skland&ai 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 vadybine
veiklq;
4.8. gebeti vykdyti Savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus nuostatuose nustatytas
funkcijas;

4.9. atitikti teises aktuose nustatytus reikalavimus, butinus suteikiant teise dirbti ar
susipazinti su jslaptinta informacija, zymima slaptumo zyma ,,Riboto naudojimo";
4.10. Moketi dirbti slomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel, MS
Outlook, interneto narSyklemis.
V SKYRIUS
SlAS PAREIGAS EINANCIO VALSTYB&S TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas atlieka sias funkcijas:
5.1. rengia ir teikia vieSq. informacij% susijusiq. su Svietimo skyriaus veikla, Savivaldybes
administracijos Informaciniu. technologiju. skyriui;
5.2. administruoja ir tvarko Savivaldybes informacines sistemas ir registrus:
5.2.1. Savivaldybes teritorijoje gyvenan£iu_ ikimokyklinio, prie§mokyklinio ir mokyklinio
amziaus vaiku, apskaita^, Mokiniu registry (toliau - MR);
5.2.2. Pedagogy registry (toliau - PR);
5.2.3. Svietimo jstaigu. statistines ataskaitas (1-mokykla, 2-mokykla, 3D-mokykla, 3ESmokykla, 3I-mokykla, 4-mokykla), teikia jas Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto
ministerijai ar kitoms institucijoms (pagal veikl^);
5.2.4. InteraktyvJEj centralizuoto asmenij prasymij registruoti mokytis Kretingos rajono
bendrojo ugdytno mokyklose registravimo ir informavimo apie laisvu. vietij skaifiiij jose, sistem^
(1MRIS);
5.2.5. Regionin? gvietimo valdymo informacin? sistema (toliau - R§VIS);
5.2.6. svietimo jstaigq darbuotoji} pareigybiij ir etatij duomenij baze;
5.3. teikia metodin? pagalbq informaciniit technologyij taikymo, tvarkant Svietimo
duomeni^ bazes, klausimais;
5.4. kontroliuoja:
5.4.1. Svietimo istaigij duomenu. teikim^ Savivaldybes svietimo informacinems sistemoms;
5.4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenij teisines apsaugos jstatymo vykdyma
§vietimo jstaigose;
5.5. koordinuoja:
5.5.1. Savivaldybes teritorijoje gyvenanChj ikimokyklinio, priesmokyklinio ir mokyklinio
amziaus vaikq apskaitos, MR organizavim^ ir tvarkyma mokyklose;
5.5.2.mokinii{ priemimo j Savivaldybes mokyklas tvarkos apraso vykdyma^ ir mokykloms
nustatyt^ aptarnavimo teritorijij laikymasi;
5.5.3.klasiu, grupiij ir jij komplektu_ skaiciaus planavim^ svietimo jstaigose;
5.5.4.mokiniu judejimo apskait^ Savivaldybeje tarp mokykli^ ir tarp savivaldybii}
mokyklij;
5.5.5.suaugusiujij formaliojo ir neformaliojo svietimo organizavim^;
5.5.6. svietimo jstaigu. aprupinimq mokymo ir informacinemis priemonemis;
5.5.7. gvietimo jstaigij informacines sistemos pletojim^ ir jos tobulinimq;
5.5.8.kuruojamu, Svietimo jstaigij strateginiij plan^, veiklos programij, ugdymo planij
rengim^ ir jgyvendinima.;
5.6. inicijuoja:
5.6.1. pedagogy, kompiuterinio raStingumo mokym^ ir jj koordinuoja (pagal §MM
finansuojamas programas);
5.6.2. tiriamaj^-analitine veikl^ ir inovacijij sklaida koordinuojamos veiklos klausimais;
5.7. dalyvauja:
5.7.1. rengiant Svietimo pletotes strateginius ir metinius veiklos planus;
5.7.2. vykdant Svietimo stebesen^ pagal patvirtintus rajono Svietimo stebesenos rodiklius,
kaupia duomenis ir teikia iSvadas;
5.9. kaupia duomenis:

5.9.1. apie svietimo fstaigq duomenq baziij tvarkym^, teikia iSvadas ir siulymus Svietimo
skyriaus vedejui;
5.9.2. aple kuruojamij svietimo jstaigq bukl? ir pokyCius, juos analizuqja, teikia
informacija^ iSvadas ir siulymus Svietimo skyriaus vedejui;
5.10. kaupia ir analizuoja kuruojamu. Svietimo jstaigij duomenis del steigimo,
reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo, teikia pasiulymus bei rengia savivaldybes Tarybos
sprendimu projektus Siais klausimais;
5.11. rengia Savivaldybes Tarybos sprendimij, mero potvarkiij, Savivaldybes
administracijos direktoriaus bei Svietimo skyriaus vedejo jsakymij projektus pareigybes apragyme
numatyti} fimkcijij klausimais;
5.12. nustatytais terminals teikia ataskaitas Svietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos
departamentui, Savivaldybes administracijai ir kt.;
5.13. vykdo kuruojamii Svietimo jstaigq veiklosbendrajq.prieziurq;
5.14. konsultuoja kuruojami} Svietimo jstaigij vadovus, pedagogus ir bendruomenes
ugdymo proceso organixavimo ir ugdymo turinio jgyvendinimo klausimais;
5.15. nagrineja gyventoji^ pareiSkimus, skundus bei pasiulymus ir pagal kompetencijq
sprendzia juose keliamas problemas;
5.16. vykdo Savivaldybes teises aktus civilines saugos ir mobilizacijos klausimais
kasdieneje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
5.17. pagal kompetencijq vykdo kitus su Savivaldybes ar Slvietimo skyriaus funkcijomis
susijusius nenuolatinio pobudzio pavedimus tarn, kad butij pasiekti Savivaldybes strateginiai tikslai,
VI SKYRIUS
SlAS PAREIGAS EINAN^IO VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
Parenge
Svietimo skyriaus vedejo pavaduotoja,
vykdanti Svietimo skyriaus vedejo funkcijas
Susipazinau
(Parasas)
(Vardas ir pavarde)
(Data)
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