
KONKURSŲ PASKELBIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETO 
SVETAINĖJE FORMA 

2022-06-08 
Šiauliai  

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių „Rasos“ progimnazija

Pareigybės pavadinimas:

Pradinio ugdymo skyriaus vedėjas

Reikalavimai: 

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (pedagogo kvalifikacija). 
2. 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. 

3. Ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginis darbo stažas. 
4. Geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai. 
5. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių bendrojo ugdymo mokyklų veiklą, žinojimas. 
6. Gebėjimas savarankiškai vykdyti vadybinio darbo pobūdį atitinkančias funkcijas. 
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo 

kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių). 
8. Gebėjimas išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius 

dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybos pagrindus. 
9. Gebėjimas rengti nacionalinius ir tarptautinius projektus, organizuoti jų vykdymą. 
10. Gebėjimo dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą bruožai: pareigingumas, darbštumas, 

kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija.

Funkcijos:



1. Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, 
įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. 
2. Organizuoti metodinį darbą mokykloje, pedagogų veiklos įsivertinimą ir užtikrinti geros kokybės 
švietimą. 
3. Bendradarbiauti su mokyklos savivalda, bendruomene rengiant mokyklos veiklos, ugdymo ir 
kitus planus bei jų ataskaitas. 
4. Organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. 
5. Organizuoti šiuolaikinių informacinių technologijų integravimą į ugdymo procesą. 
6. Ruošti statistines ataskaitas, dirbti su duomenų bazėmis, tvarkyti ugdomojo proceso 
dokumentaciją. 
7. Kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti įstaigos vidaus dokumentus, 
susijusius su ugdymu. 
8. Atsakyti už mokinių saugumą mokykloje, organizuoti socialinį emocinį ugdymą, prevencinę 
veiklą, vaiko gerovės komisijos darbą. 
9. Organizuoti mokinių individualių mokymosi poreikių tyrimus ir veiksmingą pagalbą kiekvienam 
mokiniui. 
10. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais – organizuoti mokymus, konsultacijas, 
individualius pokalbius su jais. 
11. Savarankiškai vykdyti kitas funkcijas.

Darbo užmokestis: 

1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą 
priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) nuo 10,66 iki 11,71. 
2. Pareiginės algos kintamoji dalis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.  
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį 
kvalifikaciniams reikalavimams. 
4. Gyvenimo aprašymas. 
5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 
21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496). 
6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes. 
7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo 
modulį). 
Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos: 
Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai. 
Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą 
teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 
Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo 
informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. 
Konkurso paskelbimo data – 2022 m. birželio 10 d. 
Skelbimas galioja iki 2022 m. birželio 23 d.



Direktorė                             Diana Tamutienė 

SUDERINTA 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus patarėja, pavaduojanti Skyriaus vedėją 

Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė 
2022-06- 


