SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 išmanyti vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisėkūrą, švietimą,
jaunimo ir sporto politiką reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės
nutarimus, švietimo ir mokslo ministro ir departamentų direktorių įsakymus bei kitus teisės
aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę
kaip 5 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar)
švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo
įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas);
 gebėti planuoti ir organizuoti Švietimo skyriaus darbą, vykdant Savivaldybių administracijų
švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu, nustatytas funkcijas;
 gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių, arba prancūzų, arba rusų) B1 lygmeniu;
 gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo
trečiąją kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus
reikalavimus;
 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;
 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti kompiuteriu MS Office aplinkoje
Word, Outlook, Internet Explorer programomis;
 gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu,
mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrintio informaciją, dirbti komandoje, teikti
konsultacijas.
 sugebėti atstovauti Švietimo skyriui Savivaldybės ir kitose institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 vadovauja Švietimo skyriui, koordinuoja savivaldybės švietimo, jaunimo ir sporto įstaigų
direktorių vadybinę veiklą pagal nustatytą kompetenciją, siekia užtikrinti demokratinį
švietimo, jaunimo ir sporto įstaigų valdymą;
 organizuoja valstybinės švietimo, jaunimo ir sporto politikos įgyvendinimą savivaldybės
įstaigose, užtikrina jų priežiūrą bei stebėseną;
 inicijuoja, koordinuoja ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus,
teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl savivaldybės švietimo, jaunimo ir
sporto įstaigų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, savivaldybės
švietimo, jaunimo ir sporto įstaigų nuostatų, įstatų pakeitimų ir papildymų, pritarimo
savivaldybės įstaigų strateginiams planams ir ugdymo planams, mokslo metų pradžios ir
trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose, asmenų priėmimo į savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos nustatymo;
 koordinuoja, inicijuoja ir rengia tikslinių švietimo, jaunimo ir sporto programų projektus,
teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;

 koordinuoja ir teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų sudarymo vaikų
privalomajam švietimui, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
 koordinuoja, prižiūri valstybinės ir savivaldybės švietimo, jaunimo ir sporto politikos,
Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir
mokslo, socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymų, Jaunimo reikalų departamento, Kūno
kultūros ir sporto departamento direktorių įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
švietimo veiklą, įgyvendinimą;
 koordinuoja, organizuoja, prižiūri ir tobulina savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų,
pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį
vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą,
specialųjį ugdymą, profesinį mokymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų
užimtumą;
 skatina jaunimo sportinės veiklos iniciatyvas;
 rūpinasi savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio sporto srities bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą;
 koordinuoja Druskininkų sporto centro veiklą;
 rengia leidimus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms organizuoti viešuosius sporto renginius
Druskininkų savivaldybės teritorijoje bei koordinuoja renginių vykdymo eigą;
 įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, vizuoja prašymus mokytis savivaldybės
švietimo įstaigų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų klasėse, dokumentus švietimo veiklos klausimais, pasirašo raštus
dėl savivaldybės švietimo įstaigų veiklos;
 įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, derina leidimą, trūkstant kvalifikuotų
specialistų, dirbti švietimo įstaigų darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne
protine, emocine įtampa, daugiau negu 36 valandas per savaitę, bet ne daugiau kaip 40
valandų per savaitę, ir darbas nelaikomas viršvalandiniu;
 koordinuoja, tiria ir vertina švietimo būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių
asmenų švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
 koordinuoja, užtikrina dalyvavimą ir rengia Savivaldybės strateginių švietimo, jaunimo ir
sporto planų projektus, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintus
planus;
 koordinuoja, rengia Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus, teikia juos
Savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintas programas;
 koordinuoja, deleguoja ir dalyvauja rengiant savivaldybės biudžetų projektus švietimo,
jaunimo ir sporto programoms įgyvendinti, kontroliuoja jų vykdymą;
 koordinuoja ir teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie
savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
 koordinuoja, kontroliuoja ir tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo ir mokslo
ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
 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;
 inicijuoja Savivaldybės švietimo įstaigų savivaldos institucijų kūrimąsi;

 koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadybinę, ūkinę, finansinę veiklą;
konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso
organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo bei personalo tvarkymo klausimais;
 koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją
pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį
patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, pabėgėlių vaikams, beglobiams, mokyklų
nelankantiems vaikams, riboto mobilumo asmenims, bedarbiams, taip pat grįžusiems iš
įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos ir prie visuomenės
nepritampantiesiems asmenims, koordinuoja žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją,
vaikų saugumą švietimo įstaigose;
 inicijuoja, koordinuoja ir vertina savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi
pasiekimus;
 inicijuoja, koordinuoja ir prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą
tvarką;
 koordinuoja, organizuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadovų ir mokytojų
atestavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų
mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
 įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, organizuoja ir vykdo brandos egzaminus
bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, pasirašo dokumentus šiais klausimais;
 nustatytąja tvarka koordinuoja, inicijuoja, organizuoja savivaldybės teritorijose gyvenančių
vaikų apskaitą; nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su
mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrina
savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo
programas, renka duomenis apie mokinių migraciją;
 koordinuoja ir prižiūri mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, apžiūrų, varžybų
organizavimą, analizuoja jų rezultatus;
 apdovanoja Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais
mokinių olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų ir kitų renginių savivaldybės etapo 1–3 vietų
laimėtojus;
 koordinuoja mokinių neformąlųjį švietimą;
 koordinuoja mokinių vasaros poilsio organizavimą;
 teikia pasiūlymus Savivaldybės švietimo plėtotės įgyvendinimo klausimais;
 atlieka švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę;
 konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą mokyklų vadovams ir mokytojams bei sudaro sąlygas
jiems kelti kvalifikaciją ir atestuotis;
 organizuoja Švietimo skyriaus darbą, valdydamas pavaldų personalą, siekdamas įgyvendinti
Švietimo skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius; kontroliuoja skyriaus valstybės
tarnautojų darbą;
 rengia Švietimo skyriaus veiklos nuostatus ir pagal skyriaus valstybės tarnautojų veiklos sritis
– jų pareigybių aprašymus;
 koordinuoja ir dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei
projektus, finansuojamus fondų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų
koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
 nagrinėja gyventojų, įstaigų prašymus, paklausimus bei skundus švietimo, jaunimo veiklos ir
sporto klausimais;
 organizuoja Švietimo skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;
 saugo asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai; saugo
asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

 dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas
kompetencijos srityje.
_______________________

