
 
RADVILIŠKIO MUZIKOS MOKYKLA 

SKELBIA ATVIRĄ KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI 
PAREIGOMS UŽIMTI 

 
Radviliškio muzikos mokykla (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Žalgirio g. 10, LT-82180, 

Radviliškis; el. paštas radviliskiomuzmokykla@gmail.com; juridinio asmens kodas 290713820) 
skelbia atvirą konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti. 

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas. 
Darbo sutarties rūšis – neterminuota. 
Pareigybės lygis – A2. 
Darbo krūvis – 1,0 etato. 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – (nuo 12,23 iki 12,27). 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 

1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba 

magistro kvalifikacinį laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo 
stažą ir ne mažesnę kaips vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) švietimo 
įstaigoje patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, 
įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos  įstaigoje; 

3. gerą lietuvių kalbos mokėjimą (jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės lietuvių 
kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. 
nutarimu Nr. 1688, reikalavimus); 

4. ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 
metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vienos iš trijų Europos 
Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimą; 

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 
6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas 

ir konfliktus; 
7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

            8. žinoti bei išmanyti Lietuvos respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo , 
mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius FŠPU programas 
vykdančių mokyklų veiklą; 

9. išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius 
dokumentus, mokymo tikslus, u-davinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymui, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 

10. išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir raštvedybą; 
            11. gebėti užtikrinti mokinių saugumą, emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reaguoti į 

smurtą ir patyčias pagal Mokyklos nustatytą tvarką; 
            12. Pretendento privalumai: 
             12.1. turėti muzikinį išsilavinimą; 
             12.2. turėti patirtį organizuojant ir vykdant projektus bei konkursus; 
             12.3. turėti inovatyvių ir interaktyvių ugdymo proceso organizavimo metodų bei 

priemonių patirtį. 
 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti: 
1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 
2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą; 
3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 
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4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai 
tobulinti; 

5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą; 
6. ugdymo turinio vadybą; 
7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą; 
8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą; 
9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą; 
10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą; 
11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą; 
12. būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, 

gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų 
darbą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus; 

13. Vykdyti tyrimus, analizuoti jų rezultatus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, 
savarankiškai vykdyti Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 
 

Pretendentai privalo pateikti: 
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (3 priedas); 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus 
dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių 
dokumentų kopijas; 

2. gyvenimo aprašymą; 
3. užpildytą pretendento anketą (2 priedas); 
4. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, išsilavinimą, patirtį, 

įgūdžius, kvalifikacijos kėlimą ir pan.; 
5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba pranešimą apie asmens socialinio 

draudimo numerį ir/arba kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus; 
6. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 
Skelbimas Valstybės tarnybos portale: 

 
https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html  

 
Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę 

sistemą. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo 
Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje ir mokyklos tinklalapyje, įskaitant 
konkurso paskelbimo dieną.   

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami 
asmeniškai ir kviečiami į pokalbį. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su 
kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems 
visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka 
dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. 
 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 
 

Dokumentai priimamai elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį iki 
2022 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai, Tel. pasiteirauti (8 422) 51732. 

 
Konkurso paskelbimo diena – 2022 m. rugsėjo 13 d. 
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