
KALVARIJOS SAVIVALDYBIS
MERAS

POTVARKIS
DEL KONKURSO KALVARIJOS SAV. JUNGENU PAGRINDINES MOKYKLOS

DIREKTORJAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO

2019 m. birzeliol//d.Nr.Mt- 15-(,// / - c6)
Kalvarija

Vadovaudamasis Kalvarijos savivaldybes tarl'bos 2019 m. gegrrZes 30 d. sprendimu Nr. T-98
.,Del igaliojimo organizuoti Svietimo istaigq vadovq konkursus", Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymo 59 straipsnio 2 dalimi. Konkurso valspbiniu ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i3skyrus
auk5t4sias mokyktas) vadorq pareigoms eiti tvarkos apra5o, pawirtinto Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos I d. isakymu Nr. V-1193 ,,Del Konkurso valstybiniq ir
savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus aukSt4sias mokvklas) vadovq pareigoms eiti tvarkos apraSo

patvirtinimo''. 7 punktu, Kvalifikaciniq reikalavimu valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq
(iSskyrus aukStqsias mokyklas) vadovams apraSu. patvirtintu l,ietuvos Respublikos Svietrmo ir
mokslo ministro 201 1 m. liepos I d. isakymu Nr. V- I 194 .,Del Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq
ir savivaldybiq Svietimo lstaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) r,adovams apraSo patvirtinimo". ir
atsiZvelgdamas i Nacionalines mokykJq vertinimo agentrfros 2019-05-15 ra5t4 ,.Del konkurso
atrankos datos suderinimo":

l.Skelbiu20l9m.birZelio2Td.konkurs4Kah'arijossav.Jungenqpagrindinesmokyklos
direktoriaus pareigoms eiti.

2.NustatauKalvarijossav.Jungenqpagrindinesmokyklosdirektoriauspareigomseiti
atrankos konkurso posedZio dat4 - 2019 m. lapkidio l2 d.

3. P a v e d u Kalvarijos savil,aldybes administracijos direktoriui:
3.1.2019 m. birZelio 27 d. paskelbti konkurs4 Kalvarijos sav. Jungenq pagrindines mokyklos

direktoriaus pareigoms eiti Kalvarijos savivald,vbes interneto svetaineje (l priedas):
3.2. papildomai apie konkurs4 paskelbti artimiausiame regioninio laikra5tio - Marijampoles

apskrities laikra5lio,,Suvalkietis" numeryje (2 priedas).
Sis potvarkis per vien4 menesi nuo isigaliojimo dienos gali buti skundZiamas pasirinktinai

Lietur,os Respublikos administraciniq giniq komisijos Katmo apygardos skl,riui (adresu: Laisves al.
36,LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos

istaq,mo nustatyta tvarka arba Regionq apygardos administracinio teismo Kauno rlmams (adresu: A.
Mickevidiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administraciniq b,vlq leisenos istatl'mo
nustatvta
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Kalvarijos savivaldybes nrero
201 9 m. birzeliol,/ d.
potvarkio Nr. Ml- 3 5'
I priedas

KALVARIJOS SAVI\/ALDYBES MERAS
SKELBIMAS

Kalr.arijos savivaldybes meras skelbia konkursq Kalvarijos sav, Jungdnq pagrindin6s
mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifi kaciniai reikalavimai pretendentui:
l. Tureti auk5t4ji universitetini arjam lygiaverli iSsilavinim4.
2. Atitikli bent vienq i5 Siq reikalavimq:
2.1 . tureti pedagogo kvalifikacijq ir ne maZesni kaip 3 rnetq pedagoginio darbo staZ4i
2.2. tureti magistro laipsn!. pedagogo kvalifikacija ir ne maZesni kaip 2 metq pedagoginio

darbo staZ4;
2.3. tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos, kuri atitinka Vl ar auk5tesnj

kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros aprai4. patvirtintq Lietuvos Respublikos
Vyriausl'bes 2010 m. geguZes 4 d. nutarimu Nr.535 ..Del Lietuvos kvalifikacijq sandaros s4raSo
patvirtinimo", patirti ir Svietimo vadybos kvalifikacini laipsnj.

3. Tureti Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSsk.vrus
auk5tqsias mokyklas) vadovams apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
201I m. liepos I d. isakymu Nr. V-1194 ,,Del Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldl.biq
Sr,ietimo istaigq (iSskyrus aukit4sias mokyklas) vadovams apraSo patvirtinimo".5 punkte nusratytas
vadovavimo Svietimo istaigai kornpetencijas:

3.1. Bendr4sias kompetencijas (savybes, nuostatas, Zinias, gebejimus ir [gld2ius, kuriais
paremta visa vadovo veikla):

3. I. l. asmeninio veiksnringumo:
3. I .2. strateginio mqstymo ir pokydiq valdymo;
3. 1.3. mokejimo mokl,tis;
3. I .4. vadovavimo Zmonims;
3.1.5. bendravimo ir informavimo.
3.2.Vadovavimo sridiq kompetencijas:
3.2. l. strateginio Svietimo istaigos valdymo:
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogq kvalifi kacijos tobulinimui;
3.2.4. Svietimo istaigos struktiiros, procesq, istekliq valdymo;
3.2.5. Svietimo istaigos partnerystes ir bendradarbiavirno.
3.3. Svietimo istaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio m4srymo ir pok;.iiq

valdymo, mokejimo mokytis. vadovavimo Zmonems ir r,'ador.avimo ugdymui ir r.nokymuisi
kompetencijos tr.x'i buti ne zemesnio kaip pakankamas l1,gio, o kitq kompetencijq, ne zemesnio kaip
silpnas lygio.

4. Tureti ne mazesng kaip vieneriq melq vadovavimo asmenq grupei (grupems) patirti arba
tureti ne maiesng kaip 2 metq Sr,ietimo organizavimo ir (ar) prieziflros patirti, 1g1t4 r,iesojo
administravimo institucijoje arba Svietimo pagalbos istaigo.je.

5. Moketi naudotis informacinemis technologijom is;
6. Gerai mokdti lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalhos mokejimo

kategorijq. patvininq Lietuvos Respublikos Vyriausl.bes 200_l m. gruodzio 24 d. nutarimu Nr. 16gg
.,Del valstybines kalbos mokejimo kategori jq patvirtinimo ir igyvendinimo'.. reikalavimus.



7. Ne Zemesniu kaip B I kalbos mokejimo lygitt (pagal Bendruosiuose Europos kalhq
metmenysc nustat).t4 ir apib[dint4 Se5iq kalbos moke.jirro lygiq sistem4) moketi bent vien4 i5 trijq
Europos Sqjungos darbo kalbq (anglq, pranctzq ar vokieiiu).

8. Blti nepriekai5tingos reputacijos. kaip ji yra apibreZta Lietuvos Respublikos Sr,ietimo

istatyme.
Pretendentas privalo pateikti Siuos dokumentus:
I . PraSym4 dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybg ir iSsilavinim4 patvirtinandiq dokumentq kopijas.
3. Gyvenimo apra3ym4, parengl4 Europas.r CIl formatu lietuviq kalba.
4. Vadovavimo Svietimo istaigai gaires, kuriose iSdestfli pretendento siulymai del Kalvarijos

sav. Jungenq pagrindines mokyklos veiklos (tikslq. prioritetq, jq [gyvendinimo btdq ir kt.), taip pat
pretendento nuostatos apie vadovavim4 ir vadovo vaidmeni. Vadovavimo Svietimo istaigai gairiq
apimtis neturi blti didesne kaip 10000 spaudos Zenklq (iki 5 puslapiq teksto).

5. Pretendento vadovavimo Svietimo istaigai kon-rpetencijq vertinimo ataskaitos, i3duotos
Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir savivaldybiq Sr,ietimo istaigq (iSskyrus aukSt4sias

mokyklas) vadovams apraSo nustatlta tvarka, kopijq.
6. Darbo staZ4 patvirtinandiq dokumentq kopijas.
7. Dokumentq, liudijandiq kitq kvalifikaciniq reikalavimq atitikim4. kopijas (eigu tokius

dokumentus turi).
8. Bur.usiq darbdaviq rekomendacijas (neprivaloma).
9. UZsienio kalbos pagal Kvalifikaciniq reikalar,'imq valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

[staigq vadovams apra5e nustatylus reikalavimus mokejimo lygi patvirtinandio dokumento kop|S (-
as).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Kalvari.jos savivaldybes administracijos Svietimo,
kultlros ir sporto skyriuje (104 kabinetas. Laisves g. 2. Kalvarija) tiesiogiai arba registruotu lai5ku
adresu: Laisves g . 2,LT-69214 Kalvarija, arba elektroniniu paitu vida.vasiliauskiene@kalvarija.lt ne
veliau kaip iki 2019 m. spalio 28 d. iskaitytinai. Dokumentq originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant
dokumentus arba atrankos dienq ir sutikrinti su kopijomis. grpinami. Pretendentams, nepateikusiems
dokumentq, ar nustadius, kad pateikti dokumentq originalai neatitinka dokumentq kopijq.
neleidZiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data - 2019 m. birielio 27 d.
Atrankos data - 2019 m. lapkriiio l2 d. Iki alrankos likus ne mzrZiau kaip 4 darbo dienoms.

pagal komisijos pirmininko sudaryt4 atrankos posedZio darbotvarkg kiekvienam pretendentui bus
praneitas individualus laikas atvykti I atrank4, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukme.

Telefonas pasiteirauti - 8 343 60 622.



Kalvarijos savivaldy bes mero
2019 m. bftzelioll d.
potvarkio Nr. Ml-36
2 priedas

KALVARIJOS SAVI\/ALDYBtS UBN.IS
SKELBIMAS

Kalvarijos savivaldybes meras skelbia konkurs4 Kalvarijos sav. Jung6nq pagrindin6s
mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data - 2019 m. birielio 27 d., atrankos

data - 2019 m. lapkridio 12 d.
Daugiau informacijos: nuoroda i paerindini skelbim4 Kalvarijos savivaldvbes intemeto

svetaineje.

Savivaldl,bes meras Vincas Plikaitis


