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METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

                1. Metodininkas yra 3 grupės. 

                2. Pareigybės lygis –A2. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

                  3.1. Alytaus miesto pedagoginei psichologinei tarnybai neformaliojo ugdymo 

organizatoriaus pareigybė reikalinga Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – 

tarnyba) nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai švietimo veiklai organizuoti ir 

vykdyti; 

                 3.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą; 

                 3.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

                 3.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų , nustatytų teisės aktais, reikalavimus; 

                  3.5. gebėti savo darbe vadovautis švietimo veiklą reglamentuojanančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės 

administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais aktais bei šiuo pareigybės 

aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

             4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

             4.1. organizuoti gerosios patirties sklaidos ir kitus švietimo renginius Alytaus miesto 

švietimo įstaigose ir pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; 

                   4.2. vykdyti kartą per metus savo veiklos įsivertinimą,teikti pasiūlymus; 

                   4.3. kaupti duomenis apie savo veiklą ir rengti savo profesinės kompetencijos aplanką; 

                   4.4. inicijuoti ir vykdyti švietimo renginių poreikio tyrimus, tirti ir prognozuoti švietime 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

                   4.5. skelbti viešai informaciją apie tarnybos vykdomą švietimo veiklą; 

                   4.6. organizuoti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymosi; 

kvalifikacijos tobulinimo(si) ir kitus švietimo renginius; 

                   4.7. kaupti medžiagą apie įvykusius renginius; 

                    4.8. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarnybos švietimo ir metodinės veiklos 

projektus; 

                   4.9. išduoti švietimo renginių dalyvių pažymėjimus, pažymas ir vykdyti registraciją; 



                   5. bendradarbiauti su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis 

įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, kultūros, sveikatos įstaigomis ir kitomis 

institucijomis, organizuojant kultūrinius, edukacinius bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

renginius. 
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