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PANEVĖŽIO RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRO METODININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

       1. Metodininkas yra Panevėžio rajono švietimo centro (toliau – Centro) pedagoginis darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį ir atliekantis šiame aprašyme išvardintas funkcijas.  

 

II. PASKIRTIS 

 

       2. Centro metodininko pareigybė reikalinga įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Panevėžio rajono 

švietimo politiką neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, tirti rajono bendruomenės kvalifikacijos kėlimo 

ir savišvietos poreikius ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, atitinkančius šiuos poreikius.  

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

       3. Pedagoginis darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

       3.1. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

neformalųjį suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, Panevėžio rajono savivaldybės teisės aktais, 

reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro direktoriaus įsakymais ir pavedimais.  

       3.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų 

pedagoginio darbo stažą.  

       3.3. privalumai: daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas ir kompiuteris raštingumas, projektinio 

darbo patirtis ir įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.  

 

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

       4.  Rengti Centro metų veiklos planus.  

       5. Sudaryti Centro mėnesių veiklos planus.  

       6. Koordinuoti kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą.  

       7. Vadovauti Centro veiklos analizei ir įsivertinimui, pasirengiant išoriniam centro veiklos vertinimui.  

       8. Organizuoti ir koordinuoti Centro projektų veiklą.  

       9. Tirti Panevėžio rajono bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos poreikius.  

       10. Kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie socialinę ir kultūrinę aplinką.  

       11. Organizuoti ir padėti rengti rajono suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, 

kursus, paskaitas, konferencijas, parodas ir kt.  

       12. Rūpintis kvalifikacijos tobulinimo programų rengimu arba jų paieška, telkti rajono pedagogų 

bendruomenę gerosios patirties sklaidai ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui.  

       13. Formuoti kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojų grupes.  

       14. Teikti informaciją ugdymo ir kitoms įstaigoms apie Centro renginius.  

       15. Kaupti ir tvarkyti kvalifikacijos tobulinimui reikalingą medžiagą.  

       16. Kaupti duomenis apie savo veiklą. 

       17. Vykdyti kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikti pasiūlymus.  

       18. Tvarkyti kvalifikacinių renginių duomenų bazę. 

       19. Sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, ruošti statistines ataskaitas.  

       20. Palaikyti bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų 

švietimu, inicijuoti partnerystės tinklų plėtrą.  



       21. Kurti kuruojamų dalykų metodinės veiklos sistemą, inicijuoti ir vykdyti gerosios darbo patirties 

sklaidą.  

       22. Kuruoti  Centro direktoriaus įsakymu paskirtų rajono mokytojų metodinių būrelių veiklą.  

       23. Kaupti edukacinės patirties banką.  

       24. Tvarkyti Centro svetainę. 

       25. Bendradarbiauti su žiniasklaida, viešinti Centro veiklą.  

       26. Teikti pagalbą švietimo darbuotojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją bei metodinę 

medžiagą.  

       27. Rūpintis Centro esančiomis kompiuterinės įrangos priežiūra. 

       28. Vykdyti kitus Centro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Centro tikslus ir funkcijas. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

       29. Metodininkas turi teisę: 

       29.1. savarankiškai susirašinėti  su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, jo kompetencijos klausimais; 

       29.2. dalyvauti rengiant įsakymų, instrukcijų ir kitų dokumentų, susijusių su Centro veiklos plėtra 

klausimais, projektus; 

       29.3. tobulinti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją; 

       29.4. teikti pasiūlymus Centro veiklos tobulinimo klausimais; 

       29.5. gauti informaciją  Centro veiklos bei savo darbo klausimais; 

       29.6. atostogauti įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS 

 

       30. Metodininkas atsako: 

       30.1. už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės  aprašyme  vykdymą ar nevykdymą laiku ir 

kokybiškai; 

       30.2. dėl jo kaltės padarytus Centrui nuostatus. 

       31. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.  

       32. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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