SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
teisėkūrą, valstybės tarnybą, švietimo veiklą, gebėti teisės aktus taikyti praktiškai;
- turėti socialinių mokslų studijų srities edukologijos krypties aukštąjį universitetinį ar
jam prilygintą išsilavinimą, edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį;
- turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne
mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo
institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra
laikomas pedagoginiu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
- mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti kompiuteriu
MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
- mokėti rengti dokumentus pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu
patvirtintas Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo
archyvaro įsakymu patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisykles;
- gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos
mokėjimo trečiąją kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus
reikalavimus;
- gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti,
kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
- gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę
veiklą;
- gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą, vykdant nuostatuose nustatytas
funkcijas;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
- sugebėti atstovauti Švietimo skyriui savivaldybės ir kitose institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo politiką;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą švietimo srityje;
- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių bei
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus švietimo klausimais, teikia juos
tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
- savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo,
savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros
pertvarkos, leidimų steigti filialus;
- kuruojamų savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir
papildymų;
- pritarimo savivaldybės mokyklų ugdymo planams ir kuruojamų įstaigų
strateginiams planams;
- savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio
ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

- mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose
ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose;
- asmenų priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą
papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;
- neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo ir neformaliojo vaikų švietimo
programų vykdymo tvarkos nustatymo;
- rengia kitus savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus;
- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie sutarčių vykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės institucijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti;
- tiria ir vertina švietimo būklę analizuojant, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų
švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;
- koordinuoja ir prižiūri chemijos, fizikos, biologijos, matematikos, informacinių
technologijų, muzikos, dailės, technologijų mokytojų ir nurodytų sričių metodinių būrelių veiklą,
dalijimąsi gerąja patirtimi;
- rengia pasiūlymus dėl įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo;
- kuruoja „Ryto“ gimnazijos, „Atgimimo“ mokyklos, Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio meno mokyklos veiklą, neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą;
- koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių kuruojamų mokyklų vadybinę veiklą;
konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo
ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais, rengia švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;
- koordinuoja ir prižiūri pagal kuruojamą sritį mokomųjų dalykų olimpiadas,
konkursus, kitus renginius;
- rengia Savivaldybės strateginių švietimo planų projektus, Savivaldybės švietimo
tarybos pritarimu teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintus planus;
- rengia Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus, Savivaldybės
švietimo tarybai apsvarsčius, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintas
programas;
- rengia tikslinių švietimo programų projektus, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti
ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą pagal savo kuruojamą sritį;
- teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie
Savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
- tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai,
valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
- analizuoja ir vertina savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi
pasiekimus;
- prižiūri mokyklų veiklą pagal teisės aktais nustatytą tvarką;
- organizuoja ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių
pagrindinės mokyklos pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus, analizuoja rezultatus ir teikia
pasiūlymus;
- koordinuoja ir prižiūri mokytojų ir pagalbos specialistų atestaciją;
- vykdo mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos išorinį auditą, koordinuoja
mokyklų veiklos vidaus auditą;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka švietimo teikėjų veiklos
priežiūrą;
- vykdo valstybinę švietimo stebėseną pagal teisės aktais patvirtintus Valstybės
švietimo stebėsenos rodiklius ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašą, siekia sudaryti

sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo
kokybę laiduojantį valdymą;
- organizuoja ir vykdo švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą, siekia sudaryti sąlygas
visiems švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę
laiduojantį valdymą;
- organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą: nustato
mokyklos nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių
vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrinant kad visi savivaldybės teritorijoje
gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
- organizuoja, prižiūri ir koordinuoja vaikų neformaliojo švietimo programų vykdymą;
- teikia pasiūlymus bendrais Savivaldybės administracijos veiklos, Švietimo skyriaus
veiklos, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijų vykdymo klausimais;
- rengia švietimo veiklos statistines ataskaitas;
- atlieka švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę;
- nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus, skundus ir įstaigų, įmonių paraiškas,
skundus savo vykdomų funkcijų srityje;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui, Švietimo skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų
funkcijų srityje;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
- analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį sprendžiant
problemas savo vykdomų funkcijų srityje;
- atlieka Švietimo skyriaus vedėjo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų,
laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
- tvarko pagal kompetenciją Švietimo skyriaus dokumentus ir perduoda juos į archyvą;
- prižiūri Švietimo skyriaus raštvedybą, dokumentų bylų tvarkymą, saugojimą ir
naudojimą;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas
kompetencijos srityje.
____________________________

