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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDöJO
PAREIGYBöS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyriaus ved÷jo pareigyb÷ yra
karjeros valstyb÷s tarnautojo pareigyb÷.
2. Pareigyb÷s lygis – A
3. Pareigyb÷s kategorija – 13
II.PASKIRTIS
4. Vykdyti viešąjį administravimą rajono savivaldybei pavaldžiose mokyklose, sprendžiant
veiklos srityje nurodytus klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyriaus ved÷jo pareigyb÷ įsteigta
koordinuoti Švietimo skyriaus darbą, užtikrinti rajono švietimo sistemos efektyvų funkcionavimą,
įgyvendinti valstybin÷s švietimo politikos uždavinius, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitų institucijų
sprendimus bei teis÷s aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą, rengti metinių ir strateginių
švietimo planų, tikslinių programų projektus, analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo
proceso kaitą, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti savivaldyb÷s lygmens švietimo
steb÷seną, vertinti ugdymo įstaigų vadybinę veiklą.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBöS TARNAUTOJUI
6. Valstyb÷s tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.Tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei pedagogo kvalifikaciją,
ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginio bei vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje.
6.2.Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimais ir kitais teis÷s aktais, reglamentuojančiais valstyb÷s tarnybą,
švietimo įstaigų veiklą ir geb÷ti juos taikyti praktikoje.
6.3.Mok÷ti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir rekomendacijas.
6.4.Geb÷ti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, sklandžiai ir
argumentuotai d÷styti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos
taisykles.
6.5.Nuolat tobulintis, kelti savo kvalifikaciją.
6.6.Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.
6.7.Mok÷ti dirbti kompiuteriu: su Microsoft Office programomis, skaičiuokle, naudotis
internetu ir elektroniniu paštu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Analizuoja ir vertina švietimo būklę, tiria, kaip rajono savivaldyb÷je tenkinami vaikų ir
suaugusiųjų švietimo poreikiai. Teikia pasiūlymus d÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s švietimo
politikos krypčių ir telkia specialistus rajono savivaldyb÷s veiklos programoms vykdyti.
7.2.Įgyvendina patvirtintą savivaldyb÷s strateginį švietimo planą ir metines švietimo
veiklos programas ir veiklos planus.
7.3.Dalyvauja rengiant biudžeto projektus metin÷ms švietimo veiklos programoms
įgyvendinti.
7.4.Teikia siūlymus d÷l įstatymų, Vyriausyb÷s nutarimų ir kitų teis÷s aktų,
reglamentuojančių švietimo klausimus, pakeitimų nuostatų įgyvendinimo savivaldyb÷je, sąlygų
vaikų privalomajam švietimui vykdyti sudarymo, visuotinio švietimo prieinamumo ir mokyklų
tinklo formavimo.
7.5.Informuoja mokinius ir jų t÷vus apie savivaldyb÷s teritorijoje veikiančias švietimo
įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas.
7.6.Inicijuoja švietimo informacin÷s sistemos tvarkymą, nustatyta tvarka teikia informaciją
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybin÷s švietimo priežiūros institucijoms
ir visuomenei apie švietimo būklę savivaldyb÷je.
7.7.Inicijuoja savivaldyb÷s švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi.
7.8.Rengia savivaldyb÷s Tarybos sprendimų projektus susijusius su rajono švietimo
sistemos funkcionavimo gerinimu.
7.9.Koordinuoja mokyklų vadybinę veiklą, konsultuoja jų vadovus ir pedagogus, mokyklų
bendruomenes d÷l ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo.
7.10.Vertina mokinių mokymosi pasiekimus, prižiūri mokyklų veiklą.
7.11.Organizuoja mokyklų vadovų ir pedagogų atestaciją.
7.12.Užtikrina pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų
vykdymą.
7.13.Kaupia ir analizuoja informaciją apie švietimo įstaigų ugdymo būklę, pokyčius ir ją
teikia rajono savivaldyb÷s tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui.
7.14.Stebi, analizuoja, vertina rajono švietimo įstaigų ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų
pasiekimą, tiria rajono švietimo specialistų poreikį, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu.
7.15.Organizuoja pedagogin÷s, psichologin÷s pagalbos teikimą rajono vaikams, turintiems
ugdymosi sunkumų, raidos sutrikimų ir negalių, asmenyb÷s adaptacijos, integracijos visuomen÷je
problemų.
7.16. Prižiūri, kaip ugdymo įstaigos organizuoja moksleivių pav÷ž÷jimą.
7.17.Prižiūri kaip ugdymo įstaigos organizuoja moksleivių maitinimą organizavimą.
Koordinuoja moksleivių nemokamo maitinimo organizavimą.
7.18. Vykdo kitus savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įpareigojimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8.Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir už savo veiklą atsako
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriui.
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