
SKELBIAMAS KONKURSAS PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

 

 1. Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“ įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 
290623390. 

 2. Lopšelio-darželio buveinė: Sodų g. 21, LT – 39151, Pasvalys. 
 3. Vienas etatas. Pareigybės lygis A2. 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

 4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro (edukologijos 

mokslų) kvalifikaciniu laipsniu ir ikimokyklinio ugdymo specialybe ar jam prilygintu išsilavinimu 

arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir ikimokyklinio 

ugdymo specialybe ar jam prilygintu išsilavinimu; 

 4.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje; 

 4.3. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta 

tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus; 

 4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus 

ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 

 4.5. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, 

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

reikalavimus; 

 4.6. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos šalių kalbą; 

 4.7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, turėti geras kompiuterinio raštingumo 

žinias ir įgūdžius; 

 4.8. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti 

reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. 

 5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: 

 5.1. dalyvauja rengiant ugdymo, strateginį, metų veiklos planus, projektus ir įvairių 

mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų darbo grupėse; 

 5.2. organizuoja ir koordinuoja individualių ugdymo planų, ilgalaikių planų rengimą ir 

įgyvendinimą; 

 5.3. organizuoja ir koordinuoja darbo grupių ir komisijų veiklą; 

 5.4. rengia kuruojamos srities pedagogų pareigybės aprašymus; 

 5.5. vykdo ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, teikia metodinę 

pagalbą pedagogams; 



 5.6. rengia statistinių duomenų ataskaitas, tvarko Pedagogų bei ugdytinių registro ir kitų 

informacinių sistemų duomenis; 

 5.7. rengia direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektus. 

 6. Pretendentas privalo pateikti:  

 6.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;  

 6.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus; 

 6.3. gyvenimo aprašymą;  

 6.4. užpildytą pretendento anketą.  

 7. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks 

konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, per 22 kalendorines dienas nuo 

konkurso paskelbimo per VTD bus išsiųsti pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje 

(nurodant atrankos datą, vietą ir laiką).  

 8. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 

Prašymų teikimo modulį (www.vatis.lt) iki 2018-01-18 d. Išsamią informaciją apie skelbiamą 

konkursą teikia Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius Armandas Abazorius, tel. 8 451 

34584. Informacija apie konkursą paskelbta Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje 

2018 m. sausio 4 d. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


