
KONKURSAS TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI 

 

Konkursą skelbia: Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, įmonės kodas 

190557473, adresas: Dariaus ir Girėno g., 56, Varniai, Telšių r., tel.nr. 844447537, el.p, 

motvalgimnazija@gmail.com  

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti, 0,5 etatas (20 

val. per savaitę, 5 darbo dienos per sav.) Direktoriaus pavaduotojo ugdymo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 14,44 iki 14,49. 

 

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui 

Pareigybės lygis – A2 

Darbo sutarties rūšis – neterminuota 

 

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

programų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) 

technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos 

įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo 

kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų 

ataskaitas, teikti 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. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kuruos pagalbos mokiniui specialistų veiklą, 

konsultuos tėvus ugdymo klausimais, rūpinsis spec. poreikių turinčių mokinių ugdymosi 

prieinamumu ir kokybė (daugiau informacijos 1 priede) 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:  

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;  

2. Ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas;  

3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) 

patirtį;  

4. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. 

nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ 

(Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;  

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

6. Išmanyti gimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos 

reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą;  

mailto:motvalgimnazija@gmail.com


7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);  

8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir 

savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir 

valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo 

principus;  

9. Būti susipažinęs su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;  

10. Gerai išmanyti šiuolaikinės specialiosios pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas 

gebėti jas panaudoti savo veikloje;  

11. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, 

organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti 

sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti 

informaciją ir rengti išvadas;  

12. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme;  

13. Privalumai: Švietimo vadybos  magistras. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę 

sistemą:  

1. Prašymas dalyvauti konkurse;  

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą ir vadybinio darbo patirtį ugdymo 

įstaigoje patvirtinančių dokumentų kopijos;  

3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;  

4. Pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 

d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);  

5. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.  

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su 

kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant 

nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama 

dalyvauti konkurse. 

 

Pretendentų dokumentai teikiami: Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo 

informacinę 

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html  

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Dokumentai priimami 7 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos 

departamento interneto svetainėje bei Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

internetinėje svetainėje (www.valanciaus.varniai.lm.lt , skiltyje – laisvos darbo vietos). Išsami 

informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-61218143, 844447537, el. p. 

motvalgimnazija@gmail.com Informacija paskelbta 2023-01-25. Pretendentai, kurie atitinka 

kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip 

prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį 

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html
http://www.valanciaus.varniai.lm.lt/


(kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta 

ir numatoma trukmė). 

Atrankos data – 2023 m. vasario 7 d. 14 val. gimnazijos 104 kabinete. 

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, 

pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką, bus 

pateikiami asmeniškai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 



 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS 
BENDROJIDALIS 

 

1.Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis 

išsilavinimas, grupei. 
2.Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio  pareigybei. 
3.Pareigybės paskirtis: organizuoti gimnazijos ugdymo procesą,  jį planuoti, rūpintis mokinių 

saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą. 

4.Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus gimnazijos direktoriui. 

 

II S K Y R I U S  
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5.Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai: 
5.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;  

5.2.pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas; 
5.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos 

mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); 
5.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) 

mokėjimas; 

5.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

6.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir 

išmanyti:  

6.1. švietimo politiką, gimnazijos veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 

6.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą; 

6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

6.4. gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai 

tobulinti; 

6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą; 

6.6. ugdymo turinio vadybą; 

6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą; 

6.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą; 

6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą; 

6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą; 

6.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą. 

7.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis: 

7.1.Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 
7.2.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 

Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės 

administracijos direktoriaus, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos 

nuostatais; 

7.3.darbo tvarkos taisyklėmis;  
7.4.darbo sutartimi; 
7.5.šiuo pareigybės aprašymu; 



7.6.kitais gimnazijos lokaliniais  dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis 

ir pan.). 
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: 

8.1. organizuoti gimnazijos: 

8.1.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo ugdymo plano rengimą ir 

įgyvendinimą; 

8.1.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą; 

8.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą; 

8.1.4. ilgalaikių planų derinimą; 

8.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus; 

8.1.6. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su 

institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą; 

8.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais; 

8.1.8. mokinių ugdymo (si) formų pasirinkimo pasiūlą; 

8.1.9. ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo programų rengimą; 

8.1.10. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo darbuotojų budėjimą gimnazijoje; 

8.1.11. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokymosi pagalbos teikimo organizavimą; 

8.2. rengti gimnazijos: 

8.2.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo tvarkaraščius, 

darbuotojų grafikus; 

8.2.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokinių mokymosi suvestines ir jas analizuoti; 

8.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti; 

8.2.4. direktoriaus įsakymų projektus; 

8.2.5. informaciją steigėjui  ir kitoms institucijoms; 

8.2.6. gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti 

projektų svarstymą ir derinimą su gimnazijos savivaldos institucijomis; 

8.3. vykdyti priežiūrą: 

8.3.1. gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą; 

8.3.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programų 

įgyvendinimą; 

8.3.3. gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti gimnazijos 

direktorių apie darbo drausmės pažeidimus); 

8.3.4. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo tvarkaraščių, 

darbuotojų darbo grafikų vykdymą; 

8.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles; 

8.4. koordinuoti: 

8.4.1. gimnazijos mokinių savivaldą; 

8.4.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę veiklą; 

8.4.3.bendradarbiavimą su neformalųjį vaikų švietimą vykdančiomis/finansuojančiomis 

institucijomis; 

8.4.4. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukimą į neformalųjį vaikų švietimą, jų 

įgyvendinimą; 

8.4.5. gimnazijos įsivertinimo veiklą; 

8.4.6. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą; 

8.4.7. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ugdymo karjerai veiklą; 



8.4.8. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis; 

8.4.9. mokinių netradicines ugdymo (si) dienas, gimnazijos tradicinius renginius, mokinių 

dalyvavimą olimpiadose, konkursuose. 

8.5. tvarkyti: 

8.5.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo darbuotojų darbo grafikus, . ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ugdomųjų veiklų tvarkaraščius; 

8.5.2. nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS); 

8.5.3. duomenų teikimą ŠVIS informacinei sistemai; 

8.5.4. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo Elektroninį 

dienyną ir kitą su ugdymo įgyvendinimu susijusią dokumentaciją; 

8.6. stebėti ir analizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo 

ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti gimnazijos bendruomenę; 

8.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius 

gimnazijos bendruomenės santykius; 

8.8. teikti gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą; 

8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus gimnazijos direktoriaus, neviršijant nustatyto 

darbo laiko; 

8.10. nesant darbe gimnazijos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlikti 

jo funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 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, gimnazijos nuos-

tatas ir mokinio elgesio taisykles; 

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar į-

vykusias patyčias; 

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

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas 

(pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsda-

mas 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 mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skai-

čių ir kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

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

vimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu: www.draugiskasinterne-

tas.lt.  

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/


11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už: 

11.1. gimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir 

direktoriaus įsakymu skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą; 

11.2. . ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo pasiekimų 

stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą; 

11.3. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą. 

12.  Direktoriaus pavaduotojui ugdymui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba 

baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 

12.1.  dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba 

aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas 

atsitikimas, kilo gaisras; 

12.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus; 

12.3. neatliko savo pareigų; 

12.4. savo veiksmais padarė gimnazijai materialinę žalą. 

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui laikosi darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės 

saugos instruktažų.  

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiama 

drausminė atsakomybė. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 
 


