
 

 

 

SKELBIMAS  

 

KONKURSAS MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS – KAZIMIERAIČIO 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO(-OS) UGDYMUI  

PAREIGOMS UŽIMTI (1 ETATAS) 

 

1. Įstaigos pavadinimas – Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla. 

2. Darbo vieta – Mokyklos g. 8, Tirkšliai. 

3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.  

4. Pareigybė – direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui (1 etatas), pareigybė priskiriama - A2 lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.  

5. Darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.  

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

6.1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pare igybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne 

žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 

jam prilygintu išsilavinimu, grupei. 

6.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas; 

6.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos 

mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); 

6.4. privalumas bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) 

mokėjimas; 

6.5.  mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti: 

7.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 

7.2.  mokyklos kultūros formavimą ir kaitą; 

7.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

7.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti; 

7.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą; 

7.6. ugdymo turinio vadybą; 

7.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą; 

7.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą; 

7.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą; 

7.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą; 

7.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui: 

8.1. organizuoja   mokyklos veiklos procesą, ugdymo plano ir Bendrųjų programų vykdymą; 

8.2. sudaro klasių komplektus ir pamokų tvarkaraštį; 

8.3. atsako už   mokyklos mokytojų tarifikacijų ir mokytojų darbo grafikų sudarymą; 

8.4. pildo mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;              

8.5. atsakingas  už duomenų pildymą ir tvarkymą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje; 



8.6. organizuoja PUP  patikrinimą, atsako už pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų patikrinimą ir 

išdavimą; 

8.7. atsakingas už duomenų perdavimą sistemoje KELTAS; 

8.8. koordinuoja mokinių dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, projektuose, veda statistinę 

apskaitą; 

8.9. organizuoja mokinių savarankišką mokymąsi ir mokinių mokymą namie ligos metu; 

8.10. koordinuoja „Vaiko gerovės“ komisijos darbą; 

8.11. atsakingas už darbą su specialiųjų  poreikių vaikais veiklą; 

8.12. administruoja mokinių ir pedagogų duomenų banko tvarkymą, atsakingas už mokinių apskaitą  

mokykloje; 

8.13. koordinuoja  mokytojų metodinę veiklą, analizuoja ugdymo rezultatus; 

8.14. teikia metodinę paramą dalykų mokytojams, aptaria pasirenkamų dalykų ir modulių 

programas, vykdomus projektus, vertina jų darbą; 

8.15. koordinuoja karjeros ugdymo programos įgyvendinimą  mokykloje; 

8.16. teikia mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą; 

8.17. dalyvauja strateginio plano, metų veiklos, įvairių tvarkų rengimo grupių darbe; 

8.18. pavaduoja mokyklos  direktorių  jo ligos, atostogų  ir kitais nenumatytais atvejais, vykdo 

paskesniąją finansų kontrolę; 

8.19.  atsakingas už  mokyklos veiklos  programos ir mėnesio renginių planų sudarymą; 

8.20.  tvarko mokytojų kvalifikacijos kėlimo dokumentaciją, atsakingas už pedagogų atestaciją; 

8.21. teikia metodinę paramą dalykų mokytojams, aptaria ilgalaikius ir trumpalaikius planus, 

vertina jų darbą mokslo metų pabaigoje; 

8.22. administruoja elektroninį dienyną; 

8.23. sudaro  neformalaus ugdymo tvarkaraštį, užimtumo grafiką, atlieka neformalaus ugdymo 

dokumentacijos patikrą; 

8.24. koordinuoja, organizuoja ir prižiūri renginius  mokykloje; 

8.25. koordinuoja  Mokinių savivaldą; 

8.26. sudaro mokytojų budėjimo pertraukų metu grafikus; 

8.27. koordinuoja  mokyklos vidinį įsivertinimą;     

8.28. atsakingas už  mokyklos estetinį vaizdą, parodų organizavimą; 

8.29. užmezga ir palaiko ryšius su vietos bendruomene; 

8.30. užmezga ir palaiko ryšius su socialiniais partneriais. 

 

DARBO UŽMOKESTIS 

 

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (Nauja 

redakcija nuo 2020-01-01 Nr. XIII-2606, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19) 5 priedą ir pagal 

patvirtintą Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistemą. Taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 12,23 

iki 12,27 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacinės kategorijos. 

 

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS 

 

10. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

11. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.  

12. Gyvenimo aprašymą (CV).  

13. Motyvacinį laišką.  

14. Profesinę patirtį pagrindžiančius dokumentus. 

 

 



DOKUMENTAI PRIIMAMI 

 

15. Per valstybės tarnybos departamento svetainę vataras.lt. 

https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html Skelbimas Nr.79824.  

16. Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis). 

17. Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą.  

18. Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

      Įstaigos tel. 8 (443) 48265, el. p. tirksliu.p.mokykla@gmail.com  

      Skelbimas galioja iki 2022 m. birželio 10 d.  

19. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į 

atranką. 

_____________________________________ 


