
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RASA“ 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Rasos g. 21, Marijampolė, tel. 8 343 72445,  

el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com į/k 190448538 

 

     Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1,0 et.) užimti 

 

1. Darbo pobūdis:  

1.1.organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų, individualių ugdymo planų, įstaigos metinių 

veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų ugdymo(-si) technologijų ir strategijų 

diegimą; 

1.2.vykdyti lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą, ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir 

analizuoti ugdymo kokybę, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą; 

1.3. teikti metodinę pagalbą pedagogams, rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus 

savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai); 

1.4. organizuoti vaiko gerovės komisijos darbą, organizuoti ir koordinuoti specialiosios 

pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams; 

1.5. bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais lopšelio-

darželio bendruomenės nariais; 

1.6. Sudaryti pedagogų darbo grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengti 

direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių 

dokumentų projektus; 

1.7. savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, organizuoti renginius, 

savarankiškai vykdyti kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus. 

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  

2.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija; 

2.2. nemažesnis kaip trijų metų nepertraukiamas pedagoginis darbo stažas; 

2.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei patirtį; 

2.4. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. 

nutarimu Nr. 1688, reikalavimus; 

2.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook); 

2.6. išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos 

reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą; 

2.7. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

2.8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir 

savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir 

valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo 

principus; 

2.9. gebėti vykdyti lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas; 

2.10. būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, 

savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir 

kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 

3. Privalumai: 

3.1. lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo patirtis; 

3.2. baigtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos studijos ir darbo patirtis; 

3.3. patirtis taikant šiuolaikinius ugdymo metodus ir naujausias ugdymo technologijas; 

3.4. geri raštvedybos įgūdžiai; 

3.5. projektinio darbo, seminarų vedimo patirtis. 

4. Pretendentas privalo pateikti:  

4.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);  

4.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

4.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 

mailto:l.darzelis.rasa@gmail.com


4.4. gyvenimo aprašymą; 

4.5. užpildytą pretendento anketą (2 priedas); 

4.6. darbo stažą, vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 

4.7. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės 

savybės. 

5. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir testas žodžiu (pokalbis). 

6. Dokumentų pateikimas.  

Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai arba atsiunčia registruotu laišku iki 2017 m. birželio 14 

d. imtinai. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant 

konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.00 val. Marijampolės 

vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ raštinėje, adresu Rasos g. 21, Marijampolė. Jeigu dokumentai siunčiami 

registruotu laišku, vietoj šio Aprašo 4.2 ir 4.3. papunkčiuose nurodytų dokumentų ir jų kopijų teikiamos 

tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.  

7. Konkurso paskelbimo data – 2017 m. birželio 1 d. 

8. Pretendentų atrankos posėdžio data – 2017 m. birželio 16 d. 

9. Pretendentai, kurie atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kurie 

neigiamai atsakė į pretendento anketos 4–10 klausimus, per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso 

paskelbimo bus informuoti asmeniškai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, nurodant jos datą, 

vietą ir laiką. 

10. Informacija apie konkursą. 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

direktorė  Raselė Sutkauskienė, tel. 8 (343) 72 445. 

Informacija apie konkursą paskelbta 2017 m. birželio 1 d. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

internetinėje svetainėje adresu: http://www.ldrasa.lt  
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                                                                                                                                                Priedas 1   

________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

_______________________________________________________________ 

(adresas, telefonas) 

  

  

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ direktoriui  

 

  

P R A Š Y M A S 

 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

  

2017 m. ______________ 

Marijampolė 

  

  

  

  

                Prašau leisti dalyvauti konkurse Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.  

  

                PRIDEDAMA:  

1. 

2. 

3. 

 

 

  

   

                                    ______________                    ________________________________________  

                                                 (parašas)                                                         (vardas, 

pavardė)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Priedas 2  

PRETENDENTO ANKETA 

  

1. Pretendentas  

_________________________________________________________________________________  

                                                                  (vardas ir pavardė, asmens kodas)  

2. Įstaiga, kuriai pateikiama anketa: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“.  

3. Pretenduojama į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

pareigas.  

4. Ar šios anketos 2 punkte nurodytoje 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 lopšelyje-darželyje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su 

vieno teise kontroliuoti kitą?   

________________________________________________________________________________  

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

5. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia Jums eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3 punkte, taip 

pat pareigas šios anketos 2 punkte nurodytoje įstaigoje?  

________________________________________________________________________________  

  

6. Ar esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)?  

_________________________________________________________________________________  

  

7. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys?  

_________________________________________________________________________________  

(į šį klausimą privalo atsakyti tik pretendentas į įstaigos vadovo pareigas)  

  

  

Pretendentas                                                 

                                                 (Parašas)            (Vardas ir pavardė)   

 

2017 m. _________________  

                       (data)  

  

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Konkursų pareigoms, įtrauktoms į 

konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 13 punkte  

_________________________________________________________________________________  

  

Direktorius    

                                             (Parašas)      (Vardas ir pavardė)  

  

2017 m. birželio ___ d. 


