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I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Zemynos gimnazijos neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus veddjas
yra priskiriamas vadovq grupei.

2. Pareigybds lygis: neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus vedejas priskiriamas A
lygio pareigybei.

3. Pareigybes paskirtis: uZtikrinti neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus paskirties
ir frrnkcijq realizavim4, organizuojant kasdieni padalinio darb4 ir planuoj ant jo veiklos gerinim4.

4. Pavaldumas: neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus ved6jas pavaldus
direktoriaus pavaduotojui ugd),rnui.

II. SPECIALf]S REIKALAYIMAI SUS P.{NTTCAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

5. Neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus vedejo kvalifikacijai keliami
reikalavimai :

5.1. ne Zemesnis nei aukStasis i5silavinimas ir pedagogine psichologine kvalifrkacija;
5.2. darbo patirtis - ne maZesnis kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje;
5.3. puikiai moketi lietuviq kalb4.
6. Neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus ved6jas turi Zinoti ir i5manyti:
6.1. gimnazijos veiklos sritis;
6.2. Lietuvos Respublikos Konstitucij4, Lietuvos Respublikos fstatymq, Vl,riausybes

nutarimq ir kiq norminiq teisds aktq reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, reglamentuojandius
Svietimo istaigrl veikl4, vaikq ugdym4, jrl teisiq apsaug4, darbo santykius, Vaiko teisiq konvencij4;

6.3. Siuolaikines pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos pagrindus, soc.
edukacinio darbo, neformaliojo Svietimo pagrindus, gebdti juos taikyti savo veikloje;

6.4. suprasti demokratinds, teisines ir atviros pilietines, humanistines visuomenes
kiirimo ir veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje;

6.5. gebeti kurti demokratiSkus, savitarpio pagatba ir pagalba grindZiamus Svietimo

fstaigos bendruomends nariq santykius;

6.6. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti i5vadas,
planuoti ugdomqi4 veikl4 vertinti, analizuoti ugdymo proces4, teikti i5vadas ir sitilymus darbui



tobulinti;
6.7. sklandZiai destyti mintis ir raStu, Zinoti dokumenq rengimo taisykles, dokumenq

tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.8. moketi rengi gimnazdos vidaus dokumentus;

6.9. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomends

veiklq derinti veiklas su kitais strukt[riniais padaliniais, gimnazijos direktoriumi, kitomis

institucijomis;
6.10. mokdti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskait4, priimti ir siqsti

informacij4;
6.1 1 . biiti pareigingam, mandagiam, toleranti5kam, gebeti bendrauti su Zmonemis;

6.12. privalumai: mok6ti bent vien4 ES Saliq kalb4, tureti vadybing kategorij4.

7. Neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus vedejas privalo vadovautis:
' 7 .L Lietuvos Respublikos lstatymais ir poistatyminiais aktais;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq lstaigq veikl4, darbo santykius,

darbuotojq saug4 ir sveikat4;

7.3. darbo tvarkos taisyklegris;

7 .4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apraiymu;

7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,

taisyklemis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINAT{CIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus veddjas atlieka Sias funkcijas:

8.1. kuruoja I - IV klasiq auHetojq veikl4, neformaliojo ugdymo darbuotojq,

psichologo, socialinio pedagogo, sveikatos prieZiiiros specialisto ir bibliotekos dmb4, rykdo

prevencing veikl4;
8.2. dalyvauja rengiant gimnazijos strategini plan4 ir metinq veiklos program4 pagal

savo veiklos sriti;
8.3. dallvauja kuriant strateginius gimnazijos tikslus atsiliepianti gimnazijos ugdymo

ffini;
8.4. rengia neformaliojo Svietimo p1an4 @rogram4) ir kontroliuoja jo rykdym4, teikia

pavaduotojui ataskaitas apie neformaliojo Svietimo programq rykdym4;

8.5. organizuoja mokiniq pavdZejim4, maitinim4, organizuoja ir koordinuoja valgyklos

veiklos prieZiiir4;

8.6. organizuoja su neformaliuoju Svietimu ir pagalba susijusius tyrimus ir vertina jq

rezultafus;

8.7. organizuoja ir kontroliuoja neformaliojo Svietimo bei pagalbos specialistq ir
mokytoj q bendradarbiavim4;

8.8. organizuoja ir kontroliuoja mokytojq ir mokiniq dalyvavim4 projektq, atitinkandiq

gimnazijos strateginius tikslus, rengimel

8.9. organizuoja, derina ir kontroliuoja gimnazijos profesinio informavimo ir karjeros

ugdymo planavim4 bei vykdym4;
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8.10. planuoja ir kontroliuoja su neformaliuoju Svietimo procesu susijusiq renginiq
gimnazijoje ir uZ jos ribq organizavim4, organizuoja ir kontroliuoja dallvavim4 su neformaliuoju
Svietimo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla;

8.11. planuoja ir kontroliuoja mokiniq socialing veikl4;
8.12. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokiniq neformalaus ugdymo poreikiq

tyrimus, rengia neformaliojo ugdymo tvarkara5ti ir jo pakeitimus;

8.13. organizuoja ir kontroliuoja socialines, psichologines pagalbos mokiniams
prioritetq nustatymq, pagalbos planavim4 ir teikim4, konsultavimo bei Svietimo organizavim4
gimnazijoje ir uz jos ribq teikim4;

8.14. organizuoja specialaus ugdymo paslaugq poreikio nustatymo veikl4, specialaus

ugdymo paslaugq teikim4;
8.15. organizuoja ir kontroliuoja sveikatos prieZiiiros paslaugq teikim4 gimnazijoje;

, 8.16. organizuoja tevq (globejq) informavimq neformaliojo Svietimo ir pagalbos

klausimais, organizuoja ir kontroliuoja mokiniq tevq (globejq) pedagogini Bvietim4 ir individualq
konsultavim4;

8.17. organizuoja ir priZiiiri bibliotekos veikl4;

8.18. rengia ir teikia pavaduotojui su neformaliuoju Svietimu ir pagalba susijusiq
gimnazijos vidaus tvarkq, instnrkcijq ir reglamentq projektus;

8.19. organizuoja ir kontroliuoja su neformaliuoju Svietimu ir pagalba susijusios ir
skpiui priskirtos dokumentacij os tvarkym4;

8.20. kontroliuoja saugos ir sveikatos instruktarZrl mokiniams pravedim4 klasese;

8.21. teikia pavaduotojui pasitlymus ddl skyriaus darbuotojq kvalifikacijos kdlimo,

teikia pagalbq, rengiantis atestacijai, vertinajq veikl4 pagal atestacijos reikalavimus;

8.22. organntoja ir kontroliuoja planq, uZtikrinandiq sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliq
bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei ialingiems iprodiams aplink4, rengimq;

8.23. derina neformaliojo Svietimo bei kitas programas, klasiq vadovq planus ir teikia
juos direktoriui tvirtinti;

8.24. organizuoja ir kontroliuo.ia lsigyjamq neformaliojo Svietimo ir pagalbos

priemoniq ir literatiiros poreikio nustatym4 bei s4raiq rengim4 klasiq ir kabinetq biiklg bei jq
irangos atitikim4 neformaliojo Svietimo fu pagalbos proceso poreikiams bei inicijuoja jq atnaujinim4
(papildym4);

8.25. organizuoja mokiniq ir mokl.tojq budejim4 mokykloje;
8.26. rengia teises aktuose numatyt4 su neformaliuoju Svietimu ir pagalba susijusi4

informacijq savivaldybiq bei valstybindms organizacijoms ir institucijoms, skleidZia vie5inimui

skirt4 informacij4 apie gimnazija;

8.27. organinroja ir kontroliuoja rySiq uZmezgimq, palaikym4 ir bendradarbiavimq su

gimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis
mokyklomis, dalyvavim4 Salies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su neformaliuoju

Svietimu ir pagalba;

8.28. renka ir teikia gimnazijos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti

reikaling4 informacij4 ir duomenis gimnazijos vadovams ir kitiems gimnazijos padaliniams;

8.29. organizuoja ir kontroliuoja klasiq vadovq veikl4, bendradarbiavim4 su

mokltojais specialiojo ugdymo programq rengimo klausimais, analizuoja ir kaupia informacij4 apie

tai, teikia jq pavaduotojui;



8.30. organizuoja ir vykdo neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus veiklos

stebdsen4 gimnazij oje;

8.31. rengia ir teikia direktoriui pasiiilyrnus d61 skyriaus darbuotojq priemimo i
clarbq/atleidimo i5 darbo, skpiaus darbuotojq materialinio ar kitokio skatinimo, drausminiq

nuobaudq skyriaus darbuotoj ams;

8.32. rengia priemoniq planus del nelaimingq atsitikimq kriziq valdymo ir
taumatizno prieZasdiq Salinimo, organizuoja ir kontroliuoja nelaimingq atsitikimq statistiniq

duomenq rinkim4 i analizg1'

8.33. inicijuoja, teikia pagalb4 ir kontroliuoja mokiniq savivaldos veikl4;

8.34. organizuoja mokiniq profesinl Svietim4.

V. ATSAKOMYBD

9. Neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyT iaus vedejas atsako uZ:

9.1. kokybiSk4 ir savalaiki savo pareigg atlikim4;

9.2. patiketos informacij os i5saugojim4;

9.3. teising4 darbo laiko naudojim4;

9.4. darbo drausmes paZeidimus;

9.5 . Zal4, padaryt4 gimnazijai del savo kalt6s ar neatsargumo;

9.6. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos' apsaugos nuo elektros

reikalavimq rykdymq.
10. Neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus vedejas uz savo pareigq netinkam4

rykdym4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymrl nustaqrta tvafka.

1 1. Neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus vedejas uZ darbo drausmes paZeidimus

gali btti traukiamas drausmindn atsakomyb6n. Drausming nuobaud4 skiria gimnazijos direktorius.
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