
Priėmimas į darbą  

Panevėžio Rožyno progimnazijai nuo 2019 m. sausio 2 d. reikalingas raštinės vedėjas. 

Atrankos būdas – pokalbis. Darbo krūvis – 1 etatas. 

Pretendentas privalo turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, turi turėti organizacinio ar 

administracinio darbo patirties ir žinoti raštvedybos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles 

ir privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai): 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. Gyvenimo aprašymą; 

5. Ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma). 

Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai adresu Rožių 20, Panevėžys arba siųsti 

registruotu laišku ar elektroniniu paštu rastine@rozyno.panevezys.lm.lt  

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 21 d. 15.00 val. mokyklos raštinėje. 

Pokalbis su pretendentais – 2018 m. gruodžio 28 d. nuo 9.00 val.. 

Išsamią informaciją galima gauti telefonu 8 640 19080. 

 

III. RAŠTINĖS VEDĖJO PAREIGOS 

         7. Sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus 

progimnazijos direktoriaus nurodymus bei mokyklos savivaldos institucijų teisėtus nutarimus. 

 8. Priimti progimnazijai siunčiamą korespondenciją, atlikti pirminį jos tvarkymą, 

kurio metu patikrinti, ar neatplėšti vokai, ar juose visi dokumentai; registruoti gautus dokumentus jų 

gavimo dieną Gautų dokumentų registre. 

 9. Gautus dokumentus perduoti progimnazijos direktoriui susipažinimui. 

 10. Direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoti juos rezoliucijose 

nurodytiems adresatams, o rezoliucijų tekstus įrašyti į Gautų dokumentų registrą. 

 11. Kontroliuoti direktoriaus rezoliucijose raštinei nurodytų užduočių vykdymą. 

 12. Registruoti siunčiamus dokumentus Siunčiamųjų dokumentų registre. Jeigu 

siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, tikrinti, ar yra nuoroda, į kokį dokumentą atsakoma. 

 13. Progimnazijos vidaus dokumentus (įsakymus, aktus, protokolus ir kitus 

dokumentus) registruoti jiems skirtuose registruose. 

 14. Progimnazijos direktoriui nurodžius, rengti vidaus ir siunčiamųjų dokumentų 

projektus, teikti juos peržiūrai. 

 15. Spausdinti bei dauginti vidaus ir siunčiamuosius dokumentus. 

 16. Priimti ir perduoti informaciją ryšių priemonėmis. 
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 17. Kasmet, nustatytu laiku, parengti raštinėje numatomų sudaryti bylų planą ar jo 

papildymą, suderinus su struktūriniais padaliniais, vadovaujantis mokykloms patvirtinta tipine bylų 

nomenklatūra. 

 18. Formuoti gaunamų-siunčiamų ir vidaus dokumentų bylas. 

 19. Užtikrinti raštinėje sudarytų bei pagal dokumentų perdavimo aktus į archyvą 

perduotų bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus.  

 20. Tvarkyti progimnazijos archyvą. 

 21. Pagal poreikį vykdyti reikiamų dokumentų paiešką archyve. 

 22. Priimti progimnazijos lankytojus (moksleivių tėvus, globėjus, kitus interesantus), 

suteikti jiems juos dominančią informaciją, nurodyti pedagogus, progimnazijos vadovus, kurie 

kompetentingi spręsti lankytojams iškilusius klausimus. 

 23. Progimnazijos direktoriui nurodžius, pranešti progimnazijos tarybos, pedagogų 

tarybos, tėvų komiteto ir kitiems nariams apie rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų laiką ir 

vietą. 

 24. Progimnazijos direktoriui nurodžius, surinkti jam reikalingą informaciją iš 

pedagogų, ūkio personalo ir kitų progimnazijos darbuotojų, pakviesti pas direktorių nurodytus 

progimnazijos darbuotojus. 

 25. Iškabinti mokytojų kambario skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina 

informacija, juos tvarkyti, keisti. 

 26. Išduoti, keisti darbuotojams identifikavimo dokumentus, darbo pažymėjimus 

registruoti darbuotojų pažymėjimų išdavimo registre. 

 27. Rengti darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus, jų kopijas 

perduoti buhalterijai. 

 28. Ruošti ir išduoti reikalingus dokumentus moksleiviams ir jų tėvams, kitiems 

interesantams. 

 29. Sudarinėti progimnazijos darbuotojų išplėstinius sąrašus kiekvienais mokslo 

metais iki rugsėjo 10-os dienos. 

 30. Sudarinėti ir tvarkyti progimnazijos darbuotojų asmens bylas. 

 31. Sudarinėti progimnazijos mokytojų kasmetinių apmokamų atostogų grafikus. 

 32. Vykdyti kitus progimnazijos vadovų teisėtus nurodymus. 

 33. Baigus darbą, išjungti elektros energiją ir užrakinti patalpas. 

 34. Progimnazijos nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. 



 35. Keičiantis raštinės vedėjui, perduoti pagal aktą naujam vedėjui einamosios 

raštvedybos bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus. 

V. RAŠTINĖS VEDĖJO ATSAKOMYBĖ 

     Raštinės vedėjas atsako už : 

      48. progimnazijos direktoriaus įsakymų, nurodymų kokybišką ir savalaikį vykdymą; 

 49. darbo organizavimą progimnazijos raštinėje ir archyvo tvarkymą; 

      50. darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų ir šių pareiginių 

nuostatų bei progimnazijos darbo tvarkos taisyklių vykdymą; 

 51. tvarkingą įrenginių eksploataciją; 

 52. teisingą ir produktyvų darbo laiko naudojimą. 

      53.Už savo pareigų netinkamą vykdymą raštinės vedėjas atsako progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos R respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

   54. Raštinės vedėjas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu 

pavidalu jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Panevėžio Rožyno progimnazijoje. 


