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Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

pareigoms (0,5 etato) užimti.  Darbo sutarties rūšis – neterminuota. 

 

Skelbimo data:              

Konkursą inicijuojanti įstaiga: 

Konkursą organizuojanti įstaiga: 

Pareigos: 

Pareiginės algos koeficientas: 

2021-06-09 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis  

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

10,48

I. Darbo pobūdis: 

1. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginį, metinės veiklos planą;  

2. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą;  

3. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus;  

4. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais;  

5. Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą;  

6. Koordinuoti metodinių grupių veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, vadovauti 

Vaiko gerovės komisijai, vykdyti pagalbos ir paramos šeimai analizę;  

7. Organizuoja ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;  

8. Organizuoti ir koordinuoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikams;  

9. Rengti įstaigos direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektus;  

10. Rengti statistinių duomenų ugdymo klausimais ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų 

registro ir kitų informacinių sistemų duomenis;  

11. Planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, 

sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai vykdyti kitas mokyklos direktoriaus pavestas 

funkcijas. 

 

II. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 

jam prilygintu išsilavinimu, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo 

stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo 

stažą; 



2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, 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; 

3. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą; 

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

5. Mokėti lenkų kalbą; 

6. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

7. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, 

mokyklos tikslus ir uždavinius, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą; 

8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine 

reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; 

 

III. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas). 

2. Gyvenimo aprašymą. 

3. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją. 

4. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas. 

5. Veiklos programą. 

6. Užpildytą pretendento anketą (2 priedas). 

 

IV. Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų įskaitytinai nuo konkurso paskelbimo dienos 

Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Vilniaus r. Kabiškių vaikų 

lopšelio-darželio interneto svetainėje http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/.  

 

V. Dokumentų pateikimo būdas - el. būdu, per VATIS Prašymų teikimo modulį. Atvykstant į 

pokalbį, pretendentas privalo pateikti dokumentų originalus. 

 

VI. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis su pretendentu, pretendento veiklos programos 

vertinimas bei testas raštu. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, 

vietą ir laiką. 

 

VII. Kontaktai pasiteirauti: tel. 85 254 1645, el. p. kabiskiumd@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/
mailto:kabiskiumd@gmail.com


                                                                                                                                                1 priedas 

__________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

_____________________________________________________________ 

(adresas) 

___________________________________________________________ 

(telefonas, el. paštas) 

 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio 

direktorei Agnieškai Garnega 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 

UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

 

2021 -.......... -.......... 

Kabiškės 

 

Prašau leisti dalyvauti konkurse Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui pareigoms (0,5 et.) užimti. 

PRIDEDAMA: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

 

 

______________                                                                              ___________________________ 

       (parašas)                                                                                              (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                             



 2 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 3metai? 

________________________________________________________________________________ 



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. 

 

______________________                                                             ______________________________       

                (Parašas)                                                                                       (Vardas ir pavardė) 

 

_____________________________ 

(Data) 

 

 

 


