
ATVIRAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  

PAREIGOMS UŽIMTI 

 

 Konkursą skelbia: Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 30, 57416, Kėdainiai, tel. 867961369. 

 Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas). 

 Pareigybės grupė – I grupė; pareigybės lygis – A2 lygis. 

 Darbo pobūdis: direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos sporto 

universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos nuostatai, pareigybės aprašas, vidaus tvarkos 

taisyklės. 

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

Konkurso skelbime nurodoma: 

  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, Chemikų g. 30, 57416, Kėdainiai, tel. 867961369; 

 direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja stebi, analizuoja ir vertina pagrindinio  

ugdymo programų įgyvendinimą; derina ir koordinuoja ilgalaikius planus, vertina ugdymo rezultatus, 

numato ugdymo proceso raidos ir kaitos kryptis; koordinuoja kuruojamų dalykų pasiruošimą 

olimpiadoms, konkursams, kitiems renginiams; reguliuoja ir optimizuoja moksleivių mokymosi 

krūvius; organizuoja mokinių testavimą, kontroliuoja tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą, 

organizuoja VBE; kontroliuoja kuruojamų dalykų mokytojų elektroninio dienyno pildymą, mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą; organizuoja ir koordinuoja savarankišką 

mokymą(si) pavienio mokymosi forma; teikia profesinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi 

Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimai; rūpinasi mokytojų kvalifikacijos 

kėlimu, atestacija; rengia pedagogų kvalifikacijos kėlimo planus, organizuoja Progimnazijos 

mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginius ir seminarus; koordinuoja Progimnazijos metodinės tarybos 

veiklą; inicijuoja kuruojamų dalykų ugdymo programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir 

metodų aptarimus; rūpinasi darbe nesančių mokytojų vadavimu ir pamokos užimtumu, vadovauja, 

organizuoja ir bendradarbiauja, atliekant Progimnazijos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą; 

vadovauja klasės vadovų metodinei grupei ir kitoms direktoriaus įsakymu patvirtintoms darbo 

grupėms, komisijoms; rengia, tikslina ir derina viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie 

Progimnaziją, rengia, tikslina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijai, Kėdainių rajono savivaldybei ir kitoms institucijoms; organizuoja dalyvavimą 

projektinėje veikloje, ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis bei 

socialiniais partneriais; pildo, tvarko ir saugoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui atsakomybei 

priskirtus dokumentus, paruošia juos tinkamam perdavimui į archyvą. 

Reikalavimai: 

 turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; 

 geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai; 

 mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 

 gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

Pretendentas privalo pateikti: 

 prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

 išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

 gyvenimo aprašymą (CV – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos 

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

(nurodyti dalykines savybes); 

 užpildytą pretendento anketą (pridedama). 

Prašymai priimami iki 2022 m. gegužės 30 d. el. būdu per Valstybės tarnybos departamento 

VATIS sistemą (https://pm.vataras.lt). 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus bus informuojami asmeniškai ir kviečiami 

pokalbiui iki 2022 m. birželio 16 d. 

Dokumentų originalai pateikiami konkurso dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. 

Kontaktinė informacija: el. p. lina.adomaitiene@kedainiuausra.lt, tel. nr. 861137530. 

   

https://pm.vataras.lt/
mailto:lina.adomaitiene@kedainiuausra.lt


Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos konkurso  

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms 

užimti organizavimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

PRETENDENTO ANKETA 

 

__________________ 

(data) 

__________________ 

(sudarymo vieta) 

 

1. Pretendentas  ___________________________________________________________  

(vardas ir pavardė, gimimo data) 

 

2. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos (toliau – įmonė, įstaiga) savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa  ______________  

 

 _____________________________________________________________________________  

 

3. Įmonės, įstaigos pavadinimas ir pareigybė įmonėje, įstaigoje, į kurią pretenduojama  

 

___________________________________________________________________________  

 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įmonėje, įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja 

artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, 

vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar 

kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu 

kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą?  ___________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

 

5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3 

punkte?  ______________________________________________________________________  

 

6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta 

turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?  _______________  

 

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

 

7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems 

interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo 

nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai?  ____________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

 

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys?  ____________________________________  

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo 

sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai?  

 

 _____________________________________________________________________________  



 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)? __  

 

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) 

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik 

pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo pareigybę)? ____________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios 

anketos 3 punkte) 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje 

anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytą 

pareigybę tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi. 

 

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios 

anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti 

atleistas iš jų. 

 

 

Pretendentas 

 

    

(Parašas) 

  

    

(Vardas ir pavardė) 

 

     

(Data) 

 

–––––––––––––––––––– 


