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I. PAREIGYBE

Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos katbq ir socialiniq mokslq ugdymo skyriaus
vedejas yra priskiriamas strukhriniq padaliniq vadovq grupei.
2. Parcigybes lygis: Siautiq Stasio Sdkauskio gimnazijos kalbq ir socialiniq mokslq
ugdymo skyriaus vedejas priskiriamas A 2 lygiopareigybei.
3. Pareigybes paskirtis: Siauliq Stasio Salkauskio gimnazijos kalbq ir socialiniq mokslq
ugdymo skyriaus vedejo pareigybe reikalinga ugdymo skyriaus funkcijq realizavimui,
organizuojant kasdieni padalinio darb4, uZtikrinant ugdymo kokybg, planuojant skyriaus veiklos

t.

gerinim4.

4. Pavaldumas: Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos kalbq ir socialiniq mokslq ugdymo
skyriaus vedejas yra tiesiogiai pavaldus Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.

II. SPECIALUS NNTT,q.LAVIMAI SINS PAREIGAS EINAIIEIAM DARBUOTOJTII
5. Auk5tasis universitetinis i5silavinimas ir pedagogine psichologine kvalifikacija.
6. Ne maZesne kaip 3 metq darbo stalas Svietimo istaigoje.
7. Geras lietuviq kalbos mokejimas.
8. BUti 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, kulturos ir
sporto departamento Svietimo skyriaus vedejo isakymais ir kitais teises aktais,
reglamentuojandiais Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jq teisiq apsaug% darbo santykius.
9. Buti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagnndq linn+.
10.ISmanyti Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo
veikloje.
11.

Suprasti demokratines, teisines

ir

atviros pilietines, humanistines visuomenes

kiirimo bei veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje.
12. Gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus mokyklos
bendruomenes nariq santykius.
13. Moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas, planuoti
skyriaus ugdom4i4 veikl4, vertinti, analizuoti ugdymo proces% teikti i3vadas ir siUlymus darbui
tobulinti.
14. SklandZiai dest5rti mintis Lodiiu ir ra5tu, i5manyti dokumentq rengimo taisykles,
dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles.
15. Moketi rengti gimnazij os vidaus dokumentus.
l6.Moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomends
veikl4, derinti veiklas su kitais stnrktiiriniais padaliniais, pavaduotdu ugdymui, gimnazijos
direktoriumi.
lT.Moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskaitq, priimti ir siqsti informacij4.
18.Buti susipaZinus su civilines saugos reikalavimais.
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lg.Privalumai: moketi bent vien4 ES Saliq kalb4 (angh+, vokiediq, prancfrzq); tureti
vadvbins katesoniatil.
EINANdI' DARBUoToJo FUNKCIJ''
SIAS

'AREIGA'

20.

Teikti pasitlymus, duomenis, informacij4 rengiant gimnazijos strategini plan4,

metines veiklos, veiklos tobulinimo ir kihrs planus.
21. Dalyvauti rengiant gimnazijos ugdymo plan4.
22.Kontroliuoti kalbq ir socialiniq rnokslq bei Siq sridiq pasirenkamqirl dalykq, moduliq
ugdymo programq, integruojamrfq programq vykdym4, rengti ir teikti direktoriaus pavaduotojui
ugdymui ataskaitas apie Siq dalyhl ugdymo programq vykdymq.
?3.Organinrcti kuruojamq dalykq diagnostinius testus, bandomuosius egzaminus,
analizuoti BE ir PUPP rezultatus.
24.Teikti pagalbq, konsultuoti kuruojamq dalykq mokytojus ugdymo klausimais.
Vykdyti panokq stebejim4, ugdymo kokybes prieZiiir4.
?5. Organrnoti kuruojamq dalykq srities pasirenkamqiq dalykq pasifll4.

Zi.Kontroliuoti kontroliniq darbq grafikus, vykdytr mokiniq mokymosi kriivio ir

skiriamq rulmq darbq stebesen4.
ZT.Oryanizuoti ir priZiflreti mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo informacijc
fiksavim4.
?S.Organizuoti ir vykdyti su ugdymu susijusius tyrimus bei analizuoti jq rezultatus,
numat5rti ugdymo kokybes tobulinimo veiklas.

2g.Organizuoti Svietimo pagalbos specialistq ir kuruojamq dalykq mokytojq
bendradarbiavim4 dirbant su specialiqjq poreikiq ir ypad gabiais mokiniais.
30. Rengti grafik4 ir vykdyti kalbq ir socialiniq mokslq ugdymo kokybes stebesenq.
3l.Teikti informacij4, ataskaitas apie kuruojamo skyriaus veikl4 gimnazijos
adminisfiacijai, darbo grupems, iSores institucijoms, uZtikrinti Sios informacijos objektyvum4.
32.Inicijuoti ir organizuoti su kuruojamo skyriaus veikla susijusius renginius mokykloje
ir uZ jos ribq.
33.Inicijuoti ir organizuoti vadoveliq, mokymo(si) priemoniq poreikio tynma ir teikti
informacij4 uZ jq isigijim4 atsakingiems asmenims. Derinti su bibliotekos vedeju reikalingq isigyti
vadoveliq, jq komplektq daliq, mokymo, specialiqjq mokymo priemoniq ir literatiiros poreikio
sara5us ir kt.
34. Teikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui su ugdymu susijusiq gimnazijos veiklos
tu*k l, instrukcijq ir reglamentq projektus.
35.Teikti pagalb4 mokytojams rengiantis atestacijai ar pasitvirtinant turirriv
kvalifi kacing kategorij q.
36.Reng1i isakymq projektus del kuruojamq dalykq mokytojq vadavimo.
3T.Kontroliuoti kalbq ir socialiniq mokslq kabinetq btrklg bei jr+ irangos atitikimq
higienos nonnoms bei inicijuoti jq atnaujinim4.
38. Inicijuoti mokytojq dalykininkq ir klasiq vadovq bendradarbiavim4.
fiziniais asmenimis, vietos
3g.Inicijuoti bendradarbiavim4 su juridiniais
bendruomene, kitomis ugdymo istaigomis.
4O.Inicijuoti dalyvavim4 Salies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymo
skyriaus veikla.
41. Kontroliuoti saugos, sveikatos ir kitq instruktaZq mokiniams vedim4 atitinkamq
pamokose
ir su dalyku susijusiose veiklose.
dalykq
42.Organintoti, teikti pagalb4 kalbq ir socialiniq mokslq mokytojq metodinei veiklai,
metodiniq grupiq veiklos planq rengimui, jq vykdymui ir analizei.
43. Stebeti, analizuoti mokiniq kalbq ir socialiniq mokslq ugdymosi rezultatus.
A4.Organizuoti ir kontroliuoti su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos
tvarkym4.
45.Rengti ir teikti atsakingam asmeniui su ugdymo skyriaus veikla susijusi4 vie5inimui
skirt4 informacij 4, uZtikrinti j os teisingum4.

ir

J

,16.Inicijuoti ir organizuoti tevq (globeiq) informavimqapie mokiniq kalbq ir socialiniq
mokslq ugdymo(si) pasiekimus ir paZang4. Teikti informacij4 administracijai.
47.Teikti dalyking, metoding pagalbq naujiems molgrtojams, organizuoti mentorystes
veikl4.
48.Rengti kuruojamq dalykq mokytojq dokumentus apdovanojimams ir kI.
49. Oryantnoti kuruojamq dalykq studentq praktikas mokykloje.
50. Skatinti kuruojamq dalykq mokyojus planingai tobulinti kvalifikacij4, organizuoti
patirties sklaid4.
51. Rengti ir teikti direktoriui pasifilymus del skyriaus darbuotojq priemimo ar atleidimo
i5 darbo, skyriaus darbuotojq materialinio ar kitokio skatinimo, drausminiq nuobaudq skyrimo.
Dalyvauti skyriaus specialistq paie5koje ir atrankoje.
52. Budeti mokykloj e pagal patvirtint4 grafik4.
53.Vykdyti funkcijas, numat5rtas ekstremaliq situacijq plane, ekstremalaus ivykio ir
civilines saugos pratybq metu.

IV. ATSAKOMYBE
g.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 biitinybei, gali bUti i3 dalies keidiamos direktoriaus iniciatyva.

