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 METODININKO-ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) metodininkas-

organizatorius yra specialistas. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo 

kvalifikaciją; 

3.2. išmanyti projektų rengimo ir įgyvendinimo specifiką, gebėti rengti projektus; 

3.3. mokėti dirbti informacinėmis technologijomis; 

3.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

3.5. būti išklausiusiam Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą, Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo 

programą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. organizuoja ir vykdo vaikų dienos priežiūros veiklą, užtikrinančią sveiką ir 

turiningą užimtumą; 

4.2. organizuoja vaikų dienos stovyklas mokinių atostogų metu, koordinuoja jų 

veiklą; 

4.3. organizuoja ir vykdo Centro projektinę veiklą, ieško rėmėjų projektams ir 

veikloms finansuoti; 

4.4. rengia ir įgyvendina edukacines bei neformaliojo švietimo programas vaikams 

ir suaugusiesiems; 

4.5. plėtoja bendruomenės užimtumo kryptis ir formas, skatina jų užimtumo 

įvairovę; 



4.6. organizuoja pedagoginę, informacinę pagalbą vaikams; rūpinasi reikalingu 

socialinės, psichologinės pagalbos teikimu jiems; 

4.7. organizuoja bendruomenės sociokultūrinę veiklą, socialinės pagalbos teikimą 

seniūnijoje; 

4.8. pagal Centro galimybes sudaro sąlygas bendruomenės saviraiškos poreikiams 

tenkinti; 

4.9. informuoja tėvus (įtėvius, globėjus) apie vaikų būklę, veiklą, rezultatus; 

4.10. bendradarbiauja su Centro darbuotojais įgyvendinant įstaigos veiklos 

uždavinius; 

4.11. analizuoja savo veiklą, nuolat ją tobulina pagal kintančius vaikų bei 

bendruomenės poreikius; 

4.12. inicijuoja ir dalyvauja bendruose Centro renginiuose, projektuose ir kitose 

veiklose; 

4.13. dalinasi patirtimi, bendrauja ir bendradarbiauja su šalies daugiafunkciais 

centrais ir kitomis įstaigomis, vykdančiomis panašią veiklą; 

4.14. koordinuoja Centro savivaldos institucijų veiklą; 

4.15. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 

4.16. bendradarbiauja su vietos NVO bei institucijomis; 

4.17. administruoja ikimokyklinės ugdymo grupės vaikų duomenų bazę; 

4.18. vykdo prevencinį darbą Centre; 

4.19. vadovauja Centro vaiko gerovės komisijai; 

4.20. organizuoja civilinės saugos veiklą Centre; 

4.21. prižiūri ikimokyklinės grupės dienyno pildymą; 

4.22. atlieka tyrimus bendruomenės poreikiams išaiškinti, jų rezultatus naudoja 

Centro veiklai organizuoti; 

4.23. ruošia savo veiklos ataskaitą Centro direktoriui, atsiskaito jam kalendorinių 

metų pabaigoje; 

4.24. pavaduoja laikinai nesantį Centro direktorių (ligos, atostogų, komandiruočių 

ir kitais atvejais); 

4.25. vykdo kitus Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens teisėtus pavedimus. 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

5. Metodininkas-organizatorius tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už netinkamą pareigų vykdymą arba jų nevykdymą metodininkas-organizatorius 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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