SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti:
- aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; studijų sritis
– socialiniai mokslai, studijų kryptis – edukologija.;
- pedagogo profesinę kvalifikaciją;
- ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį švietimo administravimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, švietimo
veiklą, asmens duomenų apsaugą;
- gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos
mokėjimo trečiąją kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus
reikalavimus;
- mokėti:
- valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer);
- sugebėti:
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- atstovauti Švietimo skyriui savivaldybės institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą švietimo srityje;
- padeda įgyvendinti valstybinę ir Savivaldybės švietimo politiką, Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą;
- padeda rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus dėl švietimo
finansavimo tvarkų tvirtinimo, maksimalaus švietimo įstaigų etatų skaičiaus tvirtinimo, švietimo
įstaigose teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo, komisijų sudarymo, nemokamo maitinimo kainų
tvirtinimo, mokesčio už išlaikymą švietimo įstaigose tvirtinimo, kitus dokumentus švietimo veiklos
klausimais;
- padeda rengti pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas bei projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų,
tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti;
- tiria ir vertina švietimo būklę, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų
švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių
institucijoms nustatytą kompetenciją;
- rengia savivaldybės strateginių švietimo planų projektus, pritarus Savivaldybės
švietimo tarybai, padeda juos teikti savivaldybės tarybai tvirtinti, padeda įgyvendinti patvirtintus
planus;
- rengia savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus, apsvarsčius
Savivaldybės švietimo tarybai, padeda juos teikti savivaldybės tarybai tvirtinti, padeda įgyvendinti
patvirtintas programas;
- rengia tikslinių švietimo programų projektus, padeda teikti juos Savivaldybės tarybai
tvirtinti, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą pagal savo kuruojamą sritį;

- dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus švietimo programoms įgyvendinti,
koordinuoja jų vykdymą;
- tikrina ir analizuoja švietimo įstaigų darbuotojų etatų ir tarifinius sąrašus;
- skaičiuoja ir analizuoja švietimo įstaigų ugdymo lėšas pagal Mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą;
- skaičiuoja ūkio lėšas sanatorijos ir lavinamųjų klasių išlaikymui;
- koordinuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi
sutartyse numatytų mokyklų finansinių atsiskaitymų užbaigimą, kontroliuoja turto paskirstymą;
- tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,
valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
- koordinuoja švietimo įstaigų mokinių registro tvarkymą, analizuoja registro duomenis,
teikia pasiūlymus ir išvadas;
- koordinuoja ir prižiūri dorinio ugdymo mokytojų ir šios srities metodinių būrelių
veiklą, dalijimąsi gerąja patirtimi;
- teikia pasiūlymus dėl sąlygų sudarymo vaikų privalomajam švietimui, prieinamo
visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją ir kuruojamą sritį;
- teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės
teritorijoje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
- teikia švietimo įstaigoms konsultacijas ūkinės bei finansinės veiklos klausimais;
- rengia statistines ataskaitas;
- pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
- pateikia pagal bylų nomenklatūrą sutvarkytus dokumentus, perduodamus savivaldybės
archyvui;
- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas
funkcijas.
_____________________________

