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SlLulrq srAslo 5.q.r,ru.usKlo cTMNAZIJoS cAMTos IR TTKSLTUJU MoKSLV,
TECHNOLOGT4T, MENU rR KrfNO KULTUROS UGDYMO SKYRTAUS VEDEJO

PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBE

t. Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos gamtos ir tiksliqiq mokshl, technologijq, menq

ir kiino kulttiros ugdymo skyriaus vedejas yra priskiriamas strukt[riniq padaliniq vadovq grupei.

2. Pareigybes lygis: Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos gamtos ir tiksliqjq mokslq,
technologijq, menq ir kuno kultdros ugdymo skyriaus vedejas priskiriamas A 2 lygiopareigybei.

3. Pareigybes paskirtis: Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos gamtos ir tiksliqjq mokslq,
technologijrl, menq ir kflno kult[ros ugdymo skyriaus vedejo pareigybe reikalinga ugdymo skyriaus

funkcijq realizavimui, organizuojant kasdieni padalinio darb1, uZtikrinant ugdymo kokybg,
planuoj ant skyriaus veiklos gerinim4.

4. Pavaldumas: Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos gamtos ir tiksliqiq mokslq,
technologijq, meil+ ir kuno kultUros ugdymo skyriaus vedejas yra tiesiogiai pavaldus Siauliq Stasio

Salkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II. SPECIALOS NNTX T,AVIMAI sT.tS PARE,IGAS EINAIIEIAM DARBUOTOJT]I

5. Auk5tasis universitetinis i5silavinimas ir pedagogine psichologine kvalifikacija.
6. Ne maZesne kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje.
7. Geras lietuviq kalbos mokejimas.

. 8. Biiti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, kitais istatymais (Svietimo, Vietos savivaldos, Valstybes tarnybos ir kt.),,.Vaiko
teisiq konvencija, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos isakymais, Siauliq
miesio savivaldybes tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Svietimo, kulhros ir
sporto departamento Svietimo skyriaus vedejo isakymais ir kitais teises aktais,

reglamentuojandiais Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jq teisiq apsaug% darbo santykius.

9. Biiti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, turdti vadybos pagrindq i:itnr1.

l0.I5manyti Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo

veikloje.
ll.Suprasti demokratines, teisines ir atvifos pilietines, humanistines visuomenes

korimo bei veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje.
l2.Gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus rnokyklos

bendruomenes nariq santykius.
13.Moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas, planuoti

skyriaus ugdom4i4 veikl4, vertinti, analizuoti ugdymo proces4, teikti i5vadas ir siiilymus darbui

tobulinti.
14. SklandZiai destyti mintis 1odliu ir ra5tu, i5manyti dokumentq rengimo taisykles,

dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles.
15. Moketi rengti gimnazij os vidaus dokumentus.
16.Moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomenes

veikl4, derinti veiklas su kitais struktflriniais padaliniais, pavaduotoju ugdymui, gimnazijos

direktoriumi.
17.Moketi dirbti kompiuteriu, warkyti dokumentq apskait4, priimti ir siqsti informacij4.
18.Btiti susipaZinus su civilines saugos reikalavimais.
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lg.Privalumai: moketi bent vien4 ES Saliq kalb4 (anglq, vokiediq, pranc[zq); tureti

vadybing kategorij4.

III. SIAS pAREIGAS EINAI\dIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2g.Teikti pasitilymus, duomenis, informacij4 rengiant gimnazijos shategini plarr4,

metines veiklos, veiklos tobulinirno ir kitus planus.

2l.Kontroliuoti gamlos ir tiksliqiq mokslq, technologijq, menrl ir kfrno kultUros bei Siq

sridiq pasirenkamqjq dalykq, moduliq ugdymo programq' integruojamqjq programq vykdym4,

rengt-i ir teikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui ataskaitas apie Siq dalykq ugdymo programq

vykdym4.
2-Organizuoti kuruojamq dalykq diagnostinius testus, bandomuosius egzaminus,

analizuoti BE ir PUPP rezultatus.
B.Teikti pagalbq, konsultuoti kuruojamq dalykq mokytojus ugdymo klausimais.

Vykdyti pamokq stebejim4, ugdymo kokybes prieZi[r4.

24. Organntoti kuruojamq dalykq srities pasirenkamqiq dalykq pasiiil4.

25.Kontroliuoti konholiniq darbq grafikus, vykdytl mokiniq mokymosi kruvio ir
skiriamq namq darbq stebesen4.- 

26;Organizuoti ir priZiUreti mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo informacijor
fiksavima.' 

ZT.Oryanzuoti ir vykdyti su ugdymu susijusius tyrimus bei analizuoti jq rezultatus,

numatyti ugdymo kokybes tobulinimo veiklas.- -zi.Organizuoti Svietimo pagalbos specialisq ir kuruojamq dalykq mokytojq

bendradarbiavim4 dirbant su specialiqiq poreikiq ir ypad gabiais mokiniais.

D.Rengti pamokq ir krtq mokytojq veiklq stebejimo grafik4 ir vykdyti gamtos ir
tiksliqirl mokslq, technologijrl, menq ir kflno kulturos ugdymo kokybes stebesen4.

30.Teikti informacija, ataskaitas apie kuruojamo skyriaus veikl4 gimnazijos

administracijai, darbo grupems, i5ores institucijoms, uZtikrinti Sios informacijos objektyvum4'

31.Iniri3,roii iiorganizuoti su kuruojamo skyriaus veikla susijusius renginius mokykloje

ir uZ jos ribq.
iZ.Itti"ii.toti ir organizuoti vadoveliq, mokymo(si) priemoniq poreikio tyrimA ir teikti

informacij4 uZ jq isigijim4 atsakingiems asmenims. Derinti su bibliotekos vedeju reikalingq isigyti
vadoveliq,l,+ ko*pi"kt l daliq, mokymo, specialiqlq mokymo priemoniq ir literattros poreikio

s4raSus ir kt.
33.Teikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui su

tvarkq, instrukcijrl ir reglamentq proj ektus.

34.Teikti pagalb4 mokytojams rengiantis

ugdymu susijusiq gimnazijos veikli.-

atestacijai ar pasitvirtinant turim4

kvalifi kacing kategorij 4.
35.Rengti isakymq projektus del kuruojamq dalykq mokytojq vadavimo.

36.Kontroliuoti gamtos ir tiksliqjq mokslq, technologijq, menq ir kflno kultlros
kabinetq buklE bei jq irangos atitikim4 higienos nonnoms bei inicijuoti jq atraujinim4.

37. Inicijuoti mokytojq dalykininkq ir klasiq vadovq bendradarbiavim4.

33.Inicijuoti bendradarbiavim4 su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos

bendruomene, kitomis ugdymo istaigomis.
3g.Inicijuoti dalyvavim4 Salies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymo

skyriaus veikla.
40. Kontroliuoti saugos, sveikatos ir kitq instruktaZq mokiniams vedim4 atitinkamq

dalykq pamokose ir su dalyku susijusiose veiklose.
4l.Organizuoti, teikti pagalbq gamtos ir tiksliqiq mokslq, technologijq, menq ir k0no

kultiiros mokytojrl metodinei veiklai, metodiniq grupiq veiklos ptanq rengimui, jq vykdymui ir
analizei.

42. Stebeti, analizuoti mokiniq gamtos ir tiksliqiq mokslq, technologijq, menrl ir kflno

kultfiros ugdymosi rezultatus.
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43.Orgarrizuoti ir kontroliuoti su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos
tvarkym4.

44.Rengti ir teikti atsakingam asmeniui su ugdymo skyriaus veikla susijusi4 vieSinimui
skirt4 informacij 4, uZtikrinti j os teisingum4.

45.Inicijuoti ir organizuoti tevq (globejq) informavim4 apie mokiniq gamtos ir tiksliqjq
mokslq, technologijq, menq ir k0no kultUros ugdymo(si) pasiekimus ir paZang4. Teikti informacij4
administracijai.

46.Teikti dalyking, metoding pagalb4 naujiems mo$rtojams, organizuoti mentorystes
veikl4.

47.Rengti kuruojamq dalykq molcytojq dokumentus apdovanojimams ir kt.
48. Organizuoti kuruojamq dalykq studentq praktikas mokykloje.
49. Skatinti kuruojamq dalykq mokytojus planingai tobulinti kvalifikacij4, organizuoti

patirties sklaid4.
50. Rengti ir teikti direktoriui pasitilymus del skyriaus darbuotojq priemimo ar atleidimo

i5 darbo, skyriaus darbuotojq materialinio ar kitokio skatinimo, drausminiq nuobaudq skyrimo.
Dalyvauti skyriaus specialistq paie5koje ir atrankoje.

51. Budeti mokykloj e pagal patvirtint4 grafi k4.
52.Organizuoti ir kontroliuoti mokym4 namie.
53.Vykdyti funkcijas, numat5rtas ekstremaliq situacijq plane, ekstremalaus ivykio ir

civilines saugos pratybq metu.

IV. ATSAKOMYBE

Y. Ugdymo skyriaus vedejas asmeni5kai atsako uZ pareigq neatlikim4, netinkamai
arba ne laiku atliktas funkcija LR darbo kodekso nustatyta tvarka.

Pastaba. Sios ugdymo skyriaus vedejo funkcijos, pasikeitus istatymams ar kitiems
teises aktams ir esant b[tinybei, gali btti i5 dalies keidiamos direktoriaus iniciafia.


