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VISAGINO SVETTUO PAGALBOS TARNYBOS
METODININKO PAREIGYBES APRASYNNAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE
1. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnybos) metodininko pareigybes grupe
yra specialistas.
2. Pareigybes lygis - A2.
3. Pareigybes paskirtis Tarnybos nuostatuose ir Siame pareigybes apra5yme numatytai
veiklai organizuoti ir vykdyti.
4. Metodininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NBTXALAVIMAI SUS PAREIGAS EINANEIAM DARBUoToJUI
atitikti Siuos specialius reikalavimus:
5.1. tureti aukSt4ji universitetini arba jam prilygint4 i5silavinim4, pedagogo kvalifikacij4, ne
maZiau kaip 3 metq pedagoginio darbo stalq;
5.2. moketi valstybing kalb4 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytas kalbos
mokejimo kategorijas;
5.3. buti susipaZinus su Lietuvos Respublikos teises aktais, reglamentuojandiais neformalqji
suaugusiqjq Svietim4 ir kvalifikacijos tobulinim4;
5.4. gebeti savo darbe vadovautis Tarnybos veikl4 reglamentuojandiais Lietuvos
Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Visagino
savivaldybes tarybos sprendimais, savivaldybes mero potvarkiais, savivaldybes administracijos
direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo isakymais, kitais teises aktais bei Siuo pareigybes apra5ymu.
5.5. i5manyi dokumentq rengimo ir iforminimo taisykles;
5.6. moketi uZsienio kalb4 ir dirbti kompiuteriu;
5.7. gebeti sklandZiai ir argumentuotai destyti mintis Zodliu ir ra5tu, rengti programas ir
projektus.
5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi

Sns

III SKYRIUS
pAREIGAS ETNANdIo DARBUoToJo FUNKCTJos

6. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
6.1. organizuoja ir vykdo neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
tobulinimo programq (toliau - Programq) igyvendinimo renginius:

/

pedagogq kvalifikacijos

jq paieska, konsultuoja Programq rengimo ir
klausimais;
igyvendinimo
6.I.2. informuoja savivaldybes bendruomeng apie Programas ir jq igyvendinimo s4lygas,
formuoj a pro gramtl pasiUlE;
6.1.3. formuoja Programq dalyviq grupes;
6.1.4. iSraSo
registruoja i5duotus Programq dalyviams autoriams lektoriams
paZymejimus / paZymas;
6.1.1. r0pinasi Programq rengimu ar

ir

/

/
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6.1.5. tiria ir analizuoja Programq ir renginiq kokybg bei poreiki, apibendrina programq
dalyviq / lektoriq ivertinim4;
6.1.6. kaupia konsultantq / lektoriq duomenq bank4;
6.1.7. kaupia
pateikia savivaldybes bendruomenei informacijq apie neformalqji
suaugusiqiq Svietim4 Salyje, Svietimo istaigoms apie organizuojamus kvalifikaciios tobulinimo
renginius Salyje;
6.2. padeda tenkinti vaikq / mokiniq / suaugusiqiq paZinimo, ugdymosi ir saviraiSkos
poreikius;
6'3. uZtikdna kokybiSkq savivaldybes etapo dalykiniq olimpiadq ir konkursq organizavimq
bei Salies etapo dalykiniq olimpiadq ir konkursq dalyvavimo koordinavim4;
6'4. koordinuoja metodiniq blreliq ir mokyklq metodines tarybos veikl4;
6.5. kaupia ir tvarko mokytojq edukacines patirties bank4;
6.6. nuolat atnaujina informacij4, susijusi4 su neformaliuoju suaugusiqjq Svietimu,
kvalifikacijos tobulinimu ir metodine veikla, Tarnybos stenduose ir tinklapyje;
6.7. vykdo kvalifikacijos tobulinimo ir metodiniq, pasidalinimo gerEja patirtimi renginiq
kontrolg;
6.8. tiria ir apibendrina neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, pedagogq kvalifikacijos
tobulinimo, metodines veiklos efektyvum4 ir naudingum4, skleidZia informa-ij4 apie tyrimq
rezultatus;
6.9. konsultuoja Svietimo istaigas, pedagogus, Visagino bendruomenes atstovus
kvalifikacijos tobulinimo, metodines veiklos, neformaliojo ir suaugusiqjq ugdymo klausimais;
6.10. bendradarbiauja su kolegomis, savivaldybes administracijos Svietimo padalinio ir
kitq padaliniq specialistais, kitais asmenimis ir institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju
suaugusiqjq Svietimu;
6.11. vykdo kart4 per metus savo veiklos isivertinim4, analizuoja ir kaupia duomenis apie
savo veiklq, Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka teikia savo veiklos ataskaitas Tarnybos
direktoriui, dalyvauj a vykdant Tarnybos veiklos isivertinimE;
6.12. teikia siulymus Tarnybos veiklai tobulinti, dalyvauja rengiant Tarnybos strategini
veiklos plan4, veiklos plan4, menesio ir renginio planus;
6.13. dalyvauja komisijq ir darbo grupiq veikloje;
6.14. dalyvauja rengiant ir igyvendinant Tarnybos projektus;
6.15. tvarko literatlr4 (neformaliojo suaugusiqjq Svietimo klausimais), aptarnauja
skaityojus;
6.16. tvarko priskirtus Tarnybos veiklos dokumentus ir pagal taisykles sutvarko bei
perduoda juos Tarnybos archyvui;
6.17. inicijuoja organizloja supaprastintus maZos vertes pirkimus pagal Tarnybos
metinius vie5qjq pirkimq planus, kai tokiems pirkimams atlikti n.rudaro*u Vl.So;o pirkimo
komisija;
6.18. tobulina savo kvalifikacij4;
6.19. laikosi teises norminiq aktq, patvirtintq Pedagogq etikos kodekso normq ir
Tamybos vidaus darbo tvarkos taisykliq;
6.20. laikosi konfidencialumo principo;
6.21. vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos veikla.

ir

-
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IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE
-x.
7. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. uL pareigq vykdym4, vykdomos veiklos apskaitq;
7.2. uZ bendradarbiavimu pagristq santykiq uZtikrinim4, etikos normq laikymqsi, skaidriai
priimamus sprendimus, uZ savivaldybes Svietimo bendruomenes nariq informavim4, informacijos
teisingum4;
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7.3. vZ konfidencialumo principo laikym4si, informacijos, susijusios su

asmens

duomenimis, su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas vie5inimE teises aktq nustatl.ta tvarka;
7.3. uL Tarnybos direktoriaus isakymq, nurodymq, pavedimq vykdym4;
7.4. uZ saugos darbe ir gaisrines saugos darbo vietoje reikalavimq laikym4si, perduoto turto
ir aplinkos apsaug4, vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4;
7.5. uz teising4 vie5os informacijos apie Tarnybos veikl4 skelbim4.
UL pareigq nevykdym4, netinkam4 vykdym4 Metodininkas atsako Lietuvos
Respublik<ls istatymq nustatyta tvarka.

8.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Su Siuo pareigybes apraSymu, papildymais ir pakeitimais darbuotojas supaZindinamas
darbo vietoje bei patvirtina paraSu, jog su juo susipaZino.
10. Pareigybes apraSym4, jo papildymus, pakeitimus tvirtina Tarnybos direktorius.

SusipaZinau
(para5as)

(vardas ir pavarde)
(data)

