
Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti 

2022-05-16 

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, Agarinio g. 10, Didžiasalis, Ignalinos r. 

kodas 190239620, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti. 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

Darbo krūvis: pilnas (1 etatas). 

Pareigybės lygis: A2 

Darbo užmokestis: koeficientas 12,23–12,27. 

Pagrindinės funkcijos: 

Organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą 

mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai, vykdo 

ugdymo proceso priežiūrą, vertina jo rezultatus, tvarko statistinius duomenis, kontroliuoja mokinių 

mokymosi krūvius, koordinuoja prevencinę veiklą, tobulina vadybinę veiklą, analizuoja ugdymo 

proceso rezultatus, išvadas teikia savivaldos institucijoms, vykdo kitas pareigybės aprašyme 

nurodytas funkcijas. 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 

• Aukštasis pedagoginis išsilavinimas; 

• pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba 

magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas; 

• gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių 

kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); 

• mokėti bent vieną iš trijų bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu (anglų, prancūzų ar 

vokiečių); 

• išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal LR 

ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms; 

• gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas, dirbti komandoje, būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti 

nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių 

darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus darbo dokumentus. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti: 

• Švietimo politiką, gimnazijos veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 

• ugdymo turinio vadybą; 

• gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai 

tobulinti; 

• Gimnazijos kultūros formavimą ir kaitą; 

• bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

• savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą; 

• edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą; 

• mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą; 

• tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą; 

• darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą. 

Pretendentas privalo pateikti: 

• Prašymą dėl dalyvavimo konkurse (1 priedas); 

• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

• gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatą lietuvių kalba; 

• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

• darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją; 

• dokumento, liudijančio užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymą, kopiją 

• dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas; 



• pretendento anketą (2 priedas). 

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, reikalui esant 

terminas gali būti pratęstas. 

Pretendentai dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę 

sistemą https://www.testavimas.vtd.lt/portal/ . 

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso 

skelbimo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir 

laiką bus informuoti asmeniškai. 

Telefonas pasiteirauti: 8 386 59548 

  

https://www.testavimas.vtd.lt/portal/


1 priedas 

 

 

 

 

    

________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

_______________________________________________________________ 

(adresas, telefonas) 

 

 

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriui 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

 

______________ 

Didžiasalis 

 

 

 

 

Prašau leisti dalyvauti konkurse Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui pareigoms (1,0 et.) užimti. 

 

PRIDEDAMA: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

______________  ________________________________________ 

  (parašas)    (vardas, pavardė) 

  



2 priedas 

 

 

 

PRETENDENTO ANKETA 

 

__________________ 

 

(data) 

__________________ 

 

(sudarymo vieta) 

 

1. Pretendentas ___________________________________________________________  

(vardas ir pavardė, gimimo data) 

 

2. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos (toliau – įmonė, įstaiga) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa  

______________________________________________________________________________  

 

3. Įmonės, įstaigos pavadinimas ir pareigybė įmonėje, įstaigoje, į kurią pretenduojama  

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įmonėje, įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi 

giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, 

įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio 

nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam 

arba su vieno teise kontroliuoti kitą?  

 

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

 

5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3 punkte?   

 

6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai 

ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė 

žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?  

 

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

 

7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems 

interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo 

nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

 

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys? _____________________________________  



 

 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, 

pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai?  

 

______________________________________________________________________________  

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?  

 

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) 

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik 

pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo pareigybę)?______________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios 

anketos 3 punkte) 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje 

anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytą 

pareigybę tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi. 

 

 

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos 

3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti atleistas iš 

jų. 

 

 

 

Pretendentas 

 

(Parašas) 

 

(Vardas ir pavardė)  

 

(Data) 

 

 


