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, valstybės tarnybą,
teisėkūrą, švietimo veiklą, gebėti teisės aktus taikyti praktiškai;
 turėti humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar
jam prilygintą išsilavinimą, mokytojo profesinę kvalifikaciją;
 turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę
kaip 3 metų vadybinę 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 stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 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;
 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel,
PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose
nustatytas funkcijas;
 gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti,
sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 sugebėti atstovauti Švietimo skyriui savivaldybės ir kitose institucijose savo atliekamų
funkcijų srityje.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo politiką;
 laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir Savivaldybės
administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
 padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą švietimo srityje;
 inicijuoja 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 įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
 pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams;
 neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
 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 investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti;
 vykdo valstybinę švietimo stebėseną pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymais patvirtintus Valstybės švietimo stebėsenos rodiklius ir Valstybės stebėsenos tvarkos
























aprašą, sudaro sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir
vykdo švietimo kokybę laiduojantį valdymą ;
vykdo kuruojamų sričių švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą, sudaro sąlygas visiems švietimo
valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus;
tiria ir vertina švietimo būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų
švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo reikalavimus;
organizuoja ir prižiūri pagrindinio ugdymo įgyvendinimą Savivaldybėje;
koordinuoja ir prižiūri lietuvių kalbos, užsienio kalbų, geografijos, istorijos, dorinio ugdymo
mokytojų, bibliotekininkų, kūno kultūros, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių
specialistų veiklą bei išvardytų dalykų metodinių būrelių veiklą; dalijimąsi gerąja patirtimi;
rengia pasiūlymus dėl įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo;
kuruoja „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Leipalingio pagrindinės mokyklos, Viečiūnų
pagrindinės mokyklos, Druskininkų švietimo centro, Druskininkų sporto centro veiklą;
rengia Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus;
koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių kuruojamų mokyklų vadybinę veiklą; konsultuoja
mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir
ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
koordinuoja ir prižiūri pagal kuruojamą sritį mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus, kitus
renginius;
rengia tikslinių švietimo programų projektus, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą
pagal savo kuruojamą sritį;
rengia pasiūlymus dėl švietimo įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo;
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, 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;
tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės
švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybėje
veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
analizuoja ir vertina savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus;
prižiūri mokyklų veiklą pagal Švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką;
organizuoja ir prižiūri savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių pagrindinės
mokyklos pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus, analizuoja rezultatus ir teikia
pasiūlymus;
prižiūri moksleivių specialųjį ugdymą, rūpinasi vaikų teisių, sveikatos ir socialine apsauga
švietimo įstaigose;
organizuoja, prižiūri ir koordinuoja vaikų neformaliojo švietimo programų vykdymą;
atsako už žalingų įpročių, nusikalstamumo prevenciją, specialiųjų poreikių mokinių ugdymą;
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;
organizuoja, koordinuoja ir vykdo centralizuotą tėvų prašymų priėmimą dėl jų vaikų
mokymosi 1-12 klasėse, paskirsto ir nukreipia mokinius į savivaldybės švietimo įstaigas;
koordinuoja ir prižiūri Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimą
savivaldybėje;
registruoja ir išduoda bendrojo lavinimo mokyklų ir papildomojo ugdymo įstaigų baigimo
pažymėjimus ir priedus, veda jų apskaitą, rengia ataskaitas;
rengia švietimo veiklos ataskaitas;
tvarko Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų registrą;
koordinuoja pedagogų registro tvarkymą, analizuoja, teikia pasiūlymus ir išvadas;
koordinuoja ir prižiūri pedagogų metodinę veiklą savivaldybėje;
administruoja sportinę veiklą savivaldybėje;
nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus, skundus, įstaigų, įmonių paraiškas, skundus savo
vykdomų funkcijų srityje;
dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį, sprendžiant problemas savo
vykdomų funkcijų srityje;
teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos veiklos ir Švietimo skyriaus veiklos
klausimais;
tvarko pagal kompetenciją Švietimo skyriaus dokumentus ir perduoda juos į archyvą;
prižiūri Švietimo skyriaus raštvedybą, dokumentų bylų tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas
kompetencijos srityje.
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