
 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSAS  DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGOMS  UŽIMTI 

 

Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla (Klaipėdos 

savivaldybės biudžetinė įstaiga; Statybininkų pr. 5, Klaipėda) 

 

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės 

tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 

 

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas) 

 

Reikalavimai:  

1. Bendrieji reikalavimai pretendentams: 

1.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu; 

1.2. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo  

nustatytus reikalavimus, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 

2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. 

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

2.1. turėti muzikos dalyko specializaciją ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

2.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų nepertrauktas pedagoginis darbo stažas; 

2.3. geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai; 

2.4. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų 

ir kitų teisės žinojimas bei išmanymas; 

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. 

 

Darbo pobūdis:  
Vadybinę direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai, 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų 

pasiskirstymas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja mokyklos 

strateginio plano, ugdymo plano, metinio veiklos plano, individualių ugdymo planų, ugdymo 

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

diegimą, užtikrina ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos įsivertinimo organizavimą, vykdo 

ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, teikia metodinę pagalbą 

mokiniams ir mokytojams, kuruoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą, rengia statistinių 

duomenų ataskaitas, atsakingas už tarptautinių ir mokyklinių projektų įgyvendinimą bei darbą su 

gabiaisiais mokiniais, rengia direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos 



veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus. Planuoja ir organizuoja savo veiklą, kitus 

kasdienius darbus, savarankiškai vykdo mokyklos direktoriaus pavedimus, savarankiškai geba 

priimti sprendimus. Moka valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti 

reikalingus mokyklos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei formuluoti išvadas, 

pagal paskirtą kompetenciją bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių 

ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais klausimais. 

 

Darbo užmokestis: pagal ŠMM patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką (pareiginės algos dydis 

priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacijos, besimokančių mokinių skaičiaus 

mokykloje ir kt.) 

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:  
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 

3. Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos; 

4. Gyvenimo aprašymas; 

5. Užpildyta pretendento anketa pagal pateiktą priedą (2 priedas, anketa gali būti pildoma vietoje 

pateikiant dokumentus asmeniškai); 

6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius; 

7. Darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos. 

 

Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso 

paskelbimo dieną), adresu Statybininkų pr. 5, mokyklos raštinėje I-V nuo 8.00 iki 16.00 val. 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val. 

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). 

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, 

pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti individualiai elektroniniu 

laišku iki 2018 m. birželio 13 d. 

Pokalbis su pretendentais vyks 2018 m. birželio 15 d. 11.00 val. 

 

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu ar elektroniniu 

laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 8 46 345831,  

el. p. kmmrastine@gmail.com 

 

Informacija paskelbta: 2018-05-30. 

 

 

 

Direktorė Jolita Šlajienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


