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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS  

UGDYMO KOKYBĖS POSKYRIO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo ir kultūros skyriaus Ugdymo kokybės poskyris (toliau – Poskyris) yra 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus struktūrinis padalinys. 

2. Poskyrio nuostatai reglamentuoja uždavinius, funkcijas, teises ir atsakomybę. 

3. Poskyrio paskirtis – vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti 

pokyčius. Dalyvauti formuojant Šilutės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo 

politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo viešąjį administravimą savivaldybės 

švietimo įstaigose.  

4. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, Švietimo skyriaus ir Poskyrio nuostatais, kitais teisės aktais.  

5. Poskyrio nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina 

administracijos direktorius. 

 

II SKYRIUS 

ŠVIETIMO POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai: 

6.1. diegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą; 

6.2. užtikrinti valstybės ir Šilutės rajono savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, 

Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo 

ministro įsakymų, Savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

švietimo veiklą, vykdymą; 

6.3. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 

neformalųjį vaikų ugdymą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą. 

6. Ugdymo kokybės poskyris atlieka šias funkcijas: 

7.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos 

rodikliais, tiria ir vertina rajono mokyklų švietimo būklę, analizuoja, kaip tenkinami švietimo 

poreikiai; 
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7.2. renka, sistemina ir naudoja švietimo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitų 

duomenis veiklos tobulinimo ir pažangos pokyčiams inicijuoti; 

7.3. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 

mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo, mokymosi 

pasiekimų ir pažangos gerinimo ir švietimo pagalbos teikimo, veiklos kokybės į(si)vertinimo ir 

tobulinimo klausimais; 

7.4. organizuoja ir koordinuoja psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios 

pagalbos, profesinio orientavimo teikimą; 

7.5. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja periodišką išorinį 

veiklos kokybės vertinimą, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones, siūlo veiklos 

tobulinimo būdus, konsultuoja dėl jų įgyvendinimo veiksmingumo; 

7.6. derina savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo planus; 

7.7. vykdo Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų vadybinės kompetencijos ir praktinės veiklos vertinimą; 

7.8. organizuoja Savivaldybės mokyklų mokinių brandos egzaminus, pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir kitus tyrimus 

ugdymo kokybės užtikrinimo klausimais, analizuoja rezultatus; 

7.9. koordinuoja ir organizuoja mokinių olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir 

kitus renginius arba paveda tai atlikti švietimo įstaigoms, apibendrina ir analizuoja jų rezultatus; 

7.10. vykdo centralizuotą vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes; 

7.11. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato 

mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, užtikrina, kad visi Savivaldybės teritorijoje 

gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas; 

7.12. administruoja ir prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas Mokinių 

registrui (MR), Švietimo valdymo (ŠVIS), Mokykloje nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių (NEMIS), Lietuvos mokyklų bibliotekų (LIBIS) informacinėse sistemose, 

teikia duomenis perdavimo sistemai KELTAS;  

7.13. pagal kompetenciją rengia mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų 

bei kitų dokumentų projektus;  

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 

7.15. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos 

veiklos kontrolę. 

 

III SKYRIUS  

POSKYRIO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

7. Poskyris turi teisę: 

8.1. kreiptis į valstybinio ir savivaldybės administravimo subjektus; 

8.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų 

informaciją, kurios reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 

8.3. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, kitais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis;  

8.4. teikti siūlymus dėl darbo grupių sudarymo sprendžiamoms problemoms nagrinėti; 
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8.5. organizuoti pasitarimus švietimo organizavimo, veiklos tobulinimo ir kitais 

klausimais; 

8.6. netrukdomai bet kuriuo metu įeiti į Savivaldybės tarybai pavaldžias švietimo 

įstaigas, stebėti pedagogų ir vadovų darbą, formalųjį ir neformalųjį ugdymo procesą, pasiekimų 

patikrinimą, egzaminų vykdymą, kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklą nustatyta tvarka. 

8. Poskyris gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, 

Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai. 

9. Poskyrio vedėjas pagal kompetenciją turi teisę: 

10.1. teikti siūlymus švietimo veiklos organizavimo ir priežiūros klausimais; 

10.2. vertinti Poskyrio specialistų veiklą. 

11. Poskyrio vedėjas ir specialistai tobulina kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto ar Savivaldybės biudžeto ir kitų teisėtų lėšų. 

12. Poskyrio vedėjas ir specialistai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų 

Švietimo ir kultūros skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.  

 

 

_______________________ 

            

 


