
SKELBIAMAS KONKURSAS BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO 

PAREIGOMS UŽIMTI 

 

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras  (J. Janonio g. 11, Kelmė 86132; kodas 111964759) 

skelbia konkursą bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį – 1 

etatas) pareigoms užimti. 

Pareigybės lygis –  A2, darbo užmokesčio koeficientas 4,85 – 8,89. 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją. 

3. Turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. 

4. Mokėti valstybinę kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą, turėti puikius darbo kompiuteriu įgūdžius. 

6. Žinoti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, metodinius, norminius ir kitus su ugdymo procesu 

susijusius dokumentus. 

Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu (pokalbis). 

Pretendentas privalo pateikti: 

1. Prašymą dalyvauti konkurse. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. 

4. Gyvenimo aprašymą (CV). 

5. Užpildytą pretendento anketą. 

Privalumai:  

• vadybinio darbo patirtis.  

• geri informacinių technologijų ir dokumentų valdymo įgūdžiai (įsakymų projektų rengimas, darbo 

laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, darbas su Mokinių ir Pedagogų registrais ir pan.). 

• žinoti profesinio mokymo įstaigos veiklos darbo ypatumus. 

PRIDEDAMA. 

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas, 2 lapai. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso 

paskelbimo dieną): t. y. nuo 2019-11-28 iki 2019-12-11 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo 

modulį) 

Pretendentų atranka vyks 2019 m. gruodžio 13 d. 14 val. VšĮ Kelmės profesinio rengimo 

centro skaitykloje. Atrankos komisija pakalbėjusi su pretendentais priima sprendimą ir apie jį 

informuoja pretendentus. 

Išsamesnė informacija: info@kprc.lt; tel. (8 427) 61075 

https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices
https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices
mailto:info@kprc.lt
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VšĮ KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS 

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas; pareigybės grupė  –  struktūrinių 

padalinių vadovai ir jų pavaduotojai. 

2. Pareigybės lygis –  A2, darbo užmokesčio koeficientas 4,85 – 8,89. 

3. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėją priima ir atleidžia iš darbo įstaigos direktorius. 

   4. Tiesiogiai pavaldus sektoriaus vadovui. 

5. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjui pavaldūs: Tytuvėnų skyriaus bendrojo ugdymo mokytojai, 

neformaliojo švietimo organizatorius, socialinis pedagogas, bibliotekininkas.   

   6. Šis pareigybės aprašymas (toliau vadinama-Aprašas) reglamentuoja bendrojo ugdymo skyriaus 

vedėjo specialiuosius reikalavimus, funkcijas, teises, atsakomybę, pavaldumą. 

                                      

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

   7. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas privalo turėti; 

   7.1. Aukštąjį  išsilavinimą; 

   7.2. Pedagogo kvalifikaciją; 

   7.3. Vadovaujamo darbo patirtį ne mažiau 3 metų; 

7.4. Puikius darbo kompiuteriu įgūdžius. 

8.Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas turi mokėti: 

8.1. Valstybinę kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

8.2. Bent vieną užsienio kalbą. 



   9. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas turi žinoti: 

   9.1. Lietuvos švietimo reformos principus, tikslus, kryptis; 

   9.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, metodinius, norminius ir kitus su ugdymo procesu 

susijusius dokumentus; 

   9.3. Ugdymo organizavimo formas, metodus ir metodikas; 

   9.4. Mokyklos įstatus, vidaus darbo tvarką; 

9.5. Saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

 

III. BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS 

 

10. Organizuoja bendrojo ugdymo procesą Tytuvėnų skyriuje.   

11. Teikia pasiūlymus, sudarant strateginius ir metinius mokymo įstaigos darbo planus. 

12. Kontroliuoja mokinių pažangumo ir lankomumo apskaitą. 

13. Atsako už mokinių drausmę. 

14. Koordinuoja mokytojų metodinių grupių darbą. 

15. Koordinuoja mokinių stipendijų ir vienkartinių pašalpų skyrimą. 

16. Koordinuoja bibliotekos veiklą. 

17. Koordinuoja neformalaus švietimo  veiklą. 

18. Koordinuoja socialinės pedagogės darbą. 

19. Koordinuoja grupių vadovų darbą. 

20. Organizuoja ir vykdo brandos egzaminų pravedimą, brandos atestatų ir jų priedų išdavimą. 

21. Koordinuoja mokinių tarybos darbą. 

22. Organizuoja mokinių tėvų (globėjų) susirinkimus.  

23.Sudaro Tytuvėnų skyriaus bendrojo ugdymo dalykų mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 

24. Vykdo įstaigos direktoriaus ir sektoriaus vadovo teisėtus nurodymus. 

 

 

 

 



IV. BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO TEISĖS 

 

25. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas turi teisę: 

25.1. tikrinti bendrojo ugdymo mokytojų, neformalaus švietimo organizatoriaus, socialinio 

pedagogo, bibliotekininko mokyklinės dokumentacijos pildymą bei tvarkymą; 

25.2. organizuoti bendrojo ugdymo dalykų patikrinamuosius kontrolinius darbus; 

25.3. rengti įsakymų projektus įvairiais ugdymo klausimais. 

26. Reikalauti normalių darbo sąlygų ir priemonių. 

27. Nustatyta tvarka laikinai nušalinti pavaldžius darbuotojus nuo darbo, jeigu įtariama, kad 

darbuotojas darbo metu yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų. 

 

V. BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO ATSAKOMYBĖ 

 

28. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas atsako už: 

28.1. bendrojo ugdymo mokymo planų vykdymą; 

28.2. brandos egzaminų organizavimo teisingumą; 

28.3. mokymo įstaigos keliamų uždavinių bendrajam ugdymui įgyvendinimą; 

28.4. savalaikį atsakymą į nukreiptus raštus, ataskaitų bei kitų dokumentų kokybišką paruošimą; 

28.5. griežtos atskaitomybės dokumentus (brandos atestatai ir jų priedai). 

29. Už savo pareigų netinkamą vykdymą bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas atsako vidaus darbo 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

                                                         

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku. 

Vieną egzempliorių gavau:  

 

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas  ________________   ____________________ 

                                                                      (parašas)           (vardas, pavardė) 

_________ 

    (data) 


