
KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

KONKURSO REIKALAVIMAI  DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI 

PAREIGOMS UŽIMTI 

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma ir kodas: Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g.11, LT-57209 Kėdainiai. 195092544. 

 

Pareigybės lygis – A2 

Darbo krūvis –1 etatas. 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

Darbo užmokestis: 1724,80 eurų. 

Darbo pobūdis:  

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

švietimo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos nuostatai, 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą (5-8 kl.) – užtikrina 

ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę. Tvarko ugdomojo 

proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikia 

metodinę profesinę pagalbą mokytojams ir specialistams – rūpinasi personalo karjera (skatina 

pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). 

Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, rūpinasi pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams. 

Koordinuoja ugdymo programų rengimą, rengia įstaigos veiklos planus ir tvarkaraščius, veiklos ir 

savo darbo ataskaitas, rengia direktoriaus įsakymus, susijusius su ugdymo veikla, ir kitų įstaigos 

veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus. Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar 

ligos metu. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

1. turėti aukštąjį  universitetinis ar jam prilygintą išsilavinimą,  

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais dokumentais, 

reglamentuojančiais jo darbo veiklą; 

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

(pedagoginio vadybinio darbo patirtis būtų privalumas). 

4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą 

reglamentuojančius teisės aktus 

5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kurią reglamentuoja pareigybės 

aprašymas, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;  

6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

7. mokėti naudotis šiuolaikinių technologijų priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis 

programomis; 

8. privalo mokėti lietuvių kalbą, 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“, 

reikalavimus. 



 

Detalesnė informacija direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme. 

Pretendento privalumai: 

 turima kvalifikacija ir darbo patirtis ugdymo srityje, 

 vadybinio darbo patirtis; 

 projektinio darbo patirtis; 

 rekomendacijos, 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus 

dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams  reikalavimams;  

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą 

(nurodyti dalykines savybes); 

4. užpildytą pretendento anketą. 

Konkurso paskelbimo data: 2020-11-05 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės 

tarnybos departamento interneto svetainėje, progimnazijos interneto svetainėje 

(https://paukstelis.lt/) ir užimtumo tarnybos puslapyje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus 

pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams 

reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima direktorius), 

terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai 

paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.   

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).  

Numatoma konkurso data – 2020-11-26. 

Darbo pradžia – 2020-12-01. 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti telefonu 8 685 64288 arba elektroniniu 

paštu info@paukstelis.lt. 

 

 

 

 

 

https://paukstelis.lt/
http://www.informacija@vydmantugimnazija.lt

