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METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 12  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (toliau – centro) metodininko  pareigybė yra priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis: metodininkas priskiriamas B lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti ir atlikti centro viešinimą. Renginių ir  projektų 

rengimą, įgyvendinimą, viešinimą. Socialinio darbo organizavimą. Bendravimą su žiniasklaida ir 

socialiniais partneriais.  

4. Pavaldumas: metodininkas pavaldus direktoriui. 
 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Metodininkui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

5.1. aukštasis socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo išsilavinimas;  

5.2. darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai; 

5.3. valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas; 

5.4. užsienio kalbų mokėjimas.  

6. Metodininkas turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. centro struktūrą, darbo organizavimo principus;  

6.2. centro nuostatus, darbo tvarkos taisykles; 

6.3. centro veiklą reglamentuojančius norminius aktus;  

6.4. dokumentų tvarkymo taisykles; 

6.5. raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;  

6.6. darbo su internetinėmis svetainėmis pagrindus; 

6.7. projektų rengimo pagrindus; 

6.8. socialinės pagalbos teikimo principus. 

6.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektrosaugos 

reikalavimus. 

7. Metodininkas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų 

saugą ir sveikatą; 

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais centro lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.). 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Metodininkas atlieka šias funkcijas: 

8.1. rengia ir skleidžia informaciją apie centro bei rajono neformalaus švietimo veiklą; 



8.2. teikia socialinę pagalbą centro bei skyriaus Atviro jaunimo centro lankytojams: įvertina 

ir sprendžia problemas susijusias su vaikų ir jaunuolių pagrindinių reikmių tenkinimu, 

saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu; 

8.3. kuria ir vykdo saviraiškos, saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, 

emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas; 

8.4. formuoja centro įvaizdį, pateikia informaciją rajono mokyklų mokiniams; 

8.5. nuolat bendradarbiauja su žiniasklaida, pateikia renginių planus visuomenei; 

8.6. vykdo projektinę veiklą, ieško projektų rėmimų fondų ir veiklos partnerių Europoje; 

8.7. nuolat atnaujina centro internetinės svetainės informaciją, bei informaciją facebook‘e; 

8.8. teikia neformaliojo švietimo mokytojams informavimo ir renginių reklamos organizavimo 

metodinę pagalbą (afišos, reklamos, bukletai); 

8.9. rengia renginių ir koncertų aptarimus, pateikia išsamią analizę; 

8.10. ruošia metodines rekomendacijas, nuostatus, organizuoja seminarus ir mokymus; 

8.11. vykdo ir tobulina projektinį darbą su centro partneriais; 

8.12. priima ir perduoda informaciją kitomis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis; 

8.13. nuolat seka ir pateikia informaciją centro darbuotojams apie skelbiamus projektų konkursus 

Lietuvoje ir Europoje; 

8.14. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo ir projektų rašymo informaciniuose seminaruose; 

8.15. nuolat kelia kvalifikaciją, tobulina užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo žinias; 

8.16. dalyvauja telkiant centro bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo 

politiką, kurti ir vykdyti ilgalaikes ir trumpalaikes įstaigos veiklos programas; 

8.17. planuoja darbą ir  laiku atsiskaito už atliktas užduotis; 

8.18. dalyvauja rengiant įstaigos strateginį ir metinius planus; 

8.19. iškabina skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina informacija; 

8.20. organizuoja mokinių visuomeninę veiklą, savanorystę; 

8.21. renka metodinę medžiagą apie įstaigos veiklą, kaupia vaizdinę medžiagą ir nuolat papildo 

centro metraštį; 

8.22. vykdo kitus centro direktoriaus teisėtus nurodymus. 
 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9.  Metodininkas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, centro nuostatas ir 

mokinio elgesio taisykles; 

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio neformaliojo švietimo mokytoją apie 

įtariamas ar įvykusias patyčias; 

9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar centro darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją 

pagalbą ir kt.). 

10. Metodininkas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi 

reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus rūpintojus) ir/ar centro darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus 

galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio neformaliojo švietimo mokytoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.  

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Metodininkas atsako už: 

11.1. šiame pareigybės apraše nustatytų pareigų vykdymą;  

11.2. tvarkingą techninių priemonių naudojimą; 

11.3. už savalaikį informacijos apie centro veiklą pateikimą visuomenei; 

11.4. projektinio darbo vykdymą; 

11.5. socialinio darbo vykdymą; 

11.6. korektišką lankytojų priėmimą ir konsultavimą;  

11.7. teisingą darbo laiko naudojimą; 

11.8. žalą, padarytą centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

11.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektrosaugos 

reikalavimų vykdymą. 

12. Metodininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Metodininkas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

Drausminę nuobaudą skiria centro direktorius. 
______________________ 

 

Parengė centro direktorė Elena Savickienė 
 

Susipažinau ir sutinku 

____________________________________ 

(metodininko vardas, pavardė, parašas) 

Data 


