
KONKURSAS 

 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI 

 

Konkursą skelbia: Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla, biudžetinė įstaiga, 

adresas – Mokyklos g. 22, LT-68262, Marijampolė, tel.: 8-343-54346. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190453670 

 

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-

1680 

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, 

ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų 

diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą,  elektroninio dienyno administravimą, vykdyti 

ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams 

ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų 

registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, 

susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, 

savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus 

mokyklos direktoriaus pavedimus. 

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  

2.1. Turėti  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. 

2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo stažą. 

2.3.   Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

2.4.  Turima vadybinė kategorija – privalumas. 

2.5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius 

dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir 

įforminimo taisykles, raštvedybą. 

2.6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga 

profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo 

ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu. 



3. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

3.1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

3.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

3.4. Gyvenimo aprašymą, kuriame nurodoma pedagoginio darbo patirtis; 

3.5. Taip pat kitus dokumentus, kuriuos kandidato nuomone tikslinga pateikti. 

4. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso 

paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Mokyklos g. 

22, LT-68262, Marijampolė arba elektroniniu paštu rastine@rytomok.lt. Dokumentų priėmimo 

pabaiga – 2015 m. birželio 22 d.   

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės 

mokyklos direktorius Vladas Klasavičius, raštinės vedėja Laimutė Juodzevičienė tel. 834354346, 

868041192. 

5. Pokalbis su pretendentais birželio 23-26 dienomis. 

 

Informacija apie konkursą paskelbta 2015-06-09. 

 

 

Direktorius                                                    Vladas Klasavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Priedas 1 

 

________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 



_______________________________________________________________ 

(adresas, telefonas) 

 

 

Trakų vidurinės mokyklos 

direktoriui Marianui Kuzborskiui 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

 

2014 m. ______________ 

     Trakai 

 

 

 

 

                Prašau leisti dalyvauti konkurse Trakų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigoms užimti. 

 

                PRIDEDAMA: 

                1. 

                2. 

                3. 

 

 

 

 

 

 

                                    ______________                    

________________________________________ 

                                                 (parašas)                                                     (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 


