
VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms (0,5 etato) 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 

1. Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas. 
1. Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas. 
2. Darbo patirtis – ne mažesnis kaip 3 metų darbo stažas gimnazijoje. 
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, 
reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, 
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, 
biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką. 

4. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir 
veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje. 

5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  
bendruomenės narių santykius. 

6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti 
gimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo 
tobulinimui. 

7. Mokėti rengti gimnazijos vidaus dokumentus. 
8. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių. 
9. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų 

tvarkymo  ir apskaitos taisykles. 
10. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje. 
11. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją. 
12. Būti pareigingam, tolerantiškam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga 

profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir 
pavaldžių darbuotojų darbą, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

13. 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, keliamus reikalavimus. 

14. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų). 
 

Darbo funkcijos: 

1. Pavaduoti direktorių jo kasmetinių atostogų, komandiruočių metu, turint nedarbingumo 
pažymėjimą ir pan. 

2. Organizuoti Brandos egzaminus, įskaitas ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. 
3. Dirbti su Nacionalinio egzaminų centro duomenų bazės sistema KELTAS. 
4. Vykdyti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo dokumentų išdavimą ir apskaitą. 
5. Rengti ir derinti gimnazijos metinio veiklos plano projektą .  
6. Administruoti ir  organizuoti tarptautinę ir kitokią projektinę veiklą gimnazijoje. 
7.  Koordinuoti bendradarbiavimo veiklas su miesto progimnazijomis. 
8. Analizuoti III-IV klasių mokinių ugdymo rezultatus, asmeninę  pažangą ir lankomumą.  
9.  Koordinuoti  III-IV klasių auklėtojų veiklą. 
10. Organizuoti gimnazijos vidaus įsivertinimo procesus ir įsivertinimo komisijos darbą. 
11. Koordinuoti III-IV klasių mokinių ir mokytojų dalyvavimą su ugdymo procesu 

susijusiuose dalykiniuose renginiuose, kuriuos rengia ne gimnazija. 



12. Teikti pasiūlymus bendruomenei dėl ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo veiksmų 
(klasių dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo 
priemonių plano, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplekto dalių, mokymo, specialiųjų mokymo 
priemonių ir literatūros poreikio sąrašų). 

13. Rengti vidurinio ugdymo mokymosi sutarčių projektus. 
14. Vadovauti studentų praktikai gimnazijoje. 
15. Teikti teisės aktuose numatytą su viduriniu ugdymu susijusią informaciją, gimnazijos 

ataskaitas ugdymo klausimais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriui ir kitoms išorės 
institucijoms. 

16. Dalyvauti rengiant atsakymus, ataskaitas (pastabas, komentarus) vidaus struktūroms ir  
išorės institucijoms. 

17. Konsultuoti III-IV klasių mokinius ir jų tėvus dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo. 
18. Koordinuoti  lietuvių kalbos, užsienio kalbų ir dorinio ugdymo mokytojų veiklą,  vykdyti 

jos priežiūrą ir kontrolę, analizuoti ugdymo programų įgyvendinimą. 
19. Koordinuoti bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių programų 

įgyvendinimą. 
20. Organizuoti ir koordinuoti gimnazijos metodinę veiklą, tikrinti ir derinti gimnazijos 

metodinės veiklos planą, analizuoti jo įgyvendinimą. 
21. Organizuoti mokinių tėvų (rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą. 
22. Planuoti ir organizuoti gimnazijos pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

kėlimą, vertinimą, rengti atestacijos programas, konsultuoti bei teikti metodinę pagalbą 
pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, siekiantiems įgyti aukštesnę kvalifikacinę 
kategoriją. 

23. Organizuoti mokytojų budėjimą, rengti grafikus, vykdyti budėjimų kontrolę. 
24. Užtikrinti mokinių saugumą ugdymo procese, kurti emociškai saugią ugdymo(si) aplinką. 
25. Gimnazijos nustatyta tvarka nedelsiant imtis adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus: 

mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu 
taikomą smurtą, patyčias ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą. 

 
Darbo užmokestis: 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9 (pareiginės algos baziniais dydžiais). 
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 
Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją 

patvirtinantys dokumentai, gyvenimo aprašymas, užpildyta pretendento anketa. 
 
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso 

skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu 
paštu individuliai. 

 
Dokumentai priimami: 

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų 
teikimo modulį). Skelbimas galioja nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 15 d. 

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. 
Adresas: Dainų g. 33, LT-78236, Šiauliai. 
Tel. Nr. (8 41 ) 550 554 


