
PATVIRTINTA
Siautiq Stasio Salkauskio gimnazij os

direktoriaus20lT m. balandZio 5 d.

isakymuNr. V-21

Sr,t ur,rql STAsIo S,q,LKAuSKIo cIMNAZIJoS I\-EFoRMALIoJo Svtrrnvro IR
PAGALBOS SI(YRIAUS VEDEJO PAREIGYBES APRASYVTS

I. PAREIGYBE

t. Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus

vedejas yra priskiriamas struktEriniq padaliniq va$ovq grupei.

2. Parcigybes lygis: Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos neformaliojo Svietimo ir
pagalbos skyriaus vedejas priskiriamas A2 lygio pateigybei.

3. Pareigybes paskirtis: neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus vedejo pareigybe

reikalinga uZtikrinti neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus funkcijq realizavimui,

organizuojant kasdieni padalinio darb4 uZtikrinant neformaliojo Svietimo ir pagalbos teikimo
kokybg, planuoj ant skyriaus veiklos gerinim4.

4. Pavaldumas: Siauliq Stasio Salkauskio gimnazijos neformaliojo Svietimo ir pagalbos

skyriaus vedejas yra tiesiogiai pavaldus Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.

II. SPECIALUS NNTI(^T,AVIMAI sLq,S PAREIGAS EINAIIdIAM DARBUOTOJTII

5. Auk5tasis universitetinis i5silavinimas ir pedagogine psichologine kvalifikacija.
6. Darbo patirtis - 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, Valstybds tarnybos ir kt.),-Vaiko

teisiq konvencij4 Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos isakymais, Siauliq

miesio savivaldybes 
-taryUos 

sprendimais, adminisftacijos direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo

isakymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais Svietimo istaigq veikl4, vaikq ugdym4, jrl
teisiq apsaugQ, darbo santykius.

9. Biiti susipaZinusiam su vadybos teorijomis, tureti vadybos pagnndq Ziniq.

l0.I$manyti Siuolaikines pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo

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

kiirimo bei veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje.
D. Gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus gimnazijos

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

skyriaus ugdomqi4 veiklq, vertinti, analizuoti ugdymo proces% teikti i5vadas ir siElymus darbui

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

dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles.
15. Moketi rengti gimnazij os vidaus dokumentus.

l6.Moketi savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomends

veikl4, derinti veiklas su kitais strukttiriniais padaliniais, gimnazijos direktoriaus pavaduotoju

ugdymui, gimnazij os direktoriumi.
17.Moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskait4, priimti ir siqsti informacij4.

18.Buti susipaZinus su civilines saugos reikalavimais.
lg.Privalumai: mok€ti bent vien4 ES Saliq kalb4 (anglq, vokiediq, pranciizq); tureti
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vadybing kategorij4.
III. SIAS PAREIGAS EINANEIO DARBUOTOJO X'UNKCIJOS

20. Teikti pasiulymus rengiant gimnazijos strategini plano, metines veiklos, veiklos

tobulinimo ir kitus planus.
21. Dalyvauti rengiant gimnazij os ugdymo p1an4.

22. Koordinuoti mokiniq nemokam4 maitinim4.
B.Orgaruntoti ir vykdytt su neformaliuoju Svietimu ir pagalba susijusius tyrimus,

analizuoti jq rezultatus, numatlrti kokybes tobulinimo veiklas.
24.Koordinuoti ir organizuoti neformaliojo Svietimo, pagalbos specialistq ir mokytojq

bendradarbiavim4.
25. Planuoti, organizuoti, koordinuoti su neformaliuoju Svietimu susijusius renginius

gimnazijoje ir uZ jos ribq.
zi. Koordinuoti mokiniq uZimtumo per mokiniq atostogas veiklas.
/7.Plaruoti, organizuoti, koordinuoti mokiniq neformaliojo ugdymosi poreikiq tyrimus,

siekti trtr poreikiq tenkinimo.
2S.Organizuoti tevq (globejq, r[pintojq) informavim4 neformaliojo Svietimo ir

pagalbos klausimais, koordinuoti mokiniq tevq (globejq, rtipintojq) pedagogini Svietim4 i-
individualq konsultavim4.

D. Koordinuoti biblioiekos-informacinio centro veikl4.
30. Rengti ir teikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui su neformaliuoju Svietimu ir

pagalba susijusiq mokyklos vidaus tvarkq, instrukcijq ir reglamentq projektus.

31. Organizuoti ir kontroliuoti su neformaliuoju Svietimu ir pagalba susijusios ir skyriui
priskirtos dokumentacij os tvarkym4.

32. Vertinti skyriaus specialistq ir kifi+ darbuotojq kvalifikacij4.
33. Planuoti, organizuoti ir koordinuoti kryptingus sveikos gyvensenos,

saugojimo ir stiprinimo renginius.
34. Rengti ir teikti teises aktuose numat5rt4 su neformaliuoju Svietimu

susijusiq informacij4 savivaldybes bei valstybinems organizacijoms ir institucijoms,

sveikatos

ir pagalba
vieSinimui

skirt4 informacij4, uZtikrinti teikiamos informacijos teisingum4.
35.Teikti siiilymus aprupinimo skyriaus vedejui del mokymo priemoniq neformaliojo

Svietimo ir pagalbos skyriaus veikloms.
36. Koordinuoti gimnazij os mokiniq savivaldos veikl4, teikti pagalb4.

3|.Orgarizuoti klasiq vadovq veiklos planr+ rengim4, jq vykdymo prieZitir4.

38.Koordinuoti kelioniq, ekskursijq, i5vykq organizavimq kontroliuoti saugos .*
sveikatos instrukcij q parengim4.

39. Organizuoti pagalbos mokiniui teikim4.
40.Teikti gimnazijos direktoriui siUlymus del skyriaus darbuotojq priemimo/ atleidimo,

skatinimo, drausminiq nuobaudq skyrimo, dalyvauti skyriaus specialisq paie5koje ir atrankoje.

4l.Teikti gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasifilymus del skyriaus

darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos, rengti dokumentus.
42.Teikti gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasi0lymus, rengiant

pedagoginiq darbuotoj q tarifikacij os sqraS4.

43. Organizuoti dokumentq, susijusiq su nelaimingais atsitikimais ir traumomis,

rengimq, teikti informacij4 atsakingoms institucijoms, organizuoti prevencing veikl4.
44. Teikti dalyking, metoding pagalb4 skyriaus darbuotoj ams.

45. Organizuoti neformaliojo Svietimo ir pagalbos specialistq - studentq praktikas

gimnazijoje.
46. Budeti gimnazijoje pagal patvirtint4 gaftke.
,tT.Vykdyti frrnkcijas, numat5rtas ekstremaliq situaciiq plane, ekstremalaus ivykio ir

civilines saugos pratybtl metu.
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IV. ATSAKOMYBE

48.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 b0ti i5 dalies keidiamos direktoriaus iniciatyva.

i


