
 

 

Šias pareigas einantis metodininkas vykdo šias funkcijas: 

 

 nustato PKT būklę, analizuoja, prognozuoja jos kaitą, planuoja galimas priemones PKT 

sistemos veiksmingumui stiprinti; 

 tiria mokytojų PKT poreikius, prognozuoja švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos 

tobulinimo ir saviugdos poreikius, atsižvelgdamas į juos, inicijuoja ir rengia PKT programas; 

 atlieka įvairius tyrimus, sistemina, analizuoja, rengia ataskaitas, rekomendacijas ir pranešimus 

švietimo bendruomenei; 

 vertina PKT renginių kokybę, apibendrina pasiūlymus, pageidavimus; 

 vykdo tyrimus miesto metodinei veiklai gerinti, atlieka miesto metodinių būrelių veiklos 

planų analizę; 

 apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja 

susijusios informacijos apdorojimą; 

 atlieka dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą;  

 rengia ataskaitas išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir 

kitų dokumentų rengimą; 

 rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais; 

 teikia metodinę pagalbą mokytojams ir vadovams, konsultuoja dirbant nuotoliniu būdu; 

 dalyvauja sudarant ir vykdant PŠKC metinius veiklos ir strateginius planus, koordinuoja 

PŠKC direktoriaus įsakymu priskirtų programų, projektų įgyvendinimą; 

 atlieka sistemingos veiklos, susijusios su mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimu, tyrimus pagal PŠKC aktualias veiklos sritis ir jų dalis nustatant 

savo potencialą, veiklos rezultatų  kokybę ir siekiant PŠKC veiklos tobulinimo; 

 rengia įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkų, taisyklių) projektus, metų ir mėnesio darbo planus; 

 pagal poreikį teikia informaciją apie PKT renginius, ruošia atsakymus į paklausimus; 

 dalyvauja darbo grupių veikloje pateikdamas nuomonę bei atstovaudamas PŠKC metodininko 

kompetencijai priskirtais klausimais; 

 inicijuoja ir organizuoja kultūrinius renginius, veda renginių apskaitą;  

 vykdo švietimo programų, projektų veiklos įgyvendinimo partnerystės tinklų stebėseną; 

 organizuoja PKT programų vertinimą ir akreditavimą, pagal nustatytą tvarką; 

 registruoja PKT programas Neformaliojo švietimo programų registre, viešina AIKOS 

sistemoje; 

 atlieka direktoriaus funkcijas, direktoriui laikinai negalint vykdyti pareigų, išskyrus atostogų 

vaikui prižiūrėti laikotarpiu; 

 kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką; 

 vykdo savo veiklos įsivertinimą kartą per metus, teikia pasiūlymus; 

 vykdo PŠKC direktoriaus nustatytus metinius uždavinius; 

 laikosi etikos normų ir Vidaus taisyklių reikalavimų, atsako už jam patikėtų darbų ir 

įpareigojimų atlikimą, laikosi konfidencialumo principo; 

 vykdo kitus vienkartinius PŠKC direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės 

funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko. 
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