
NAUJA vadovų tvarkos skyrimo
 ir vertinimo sistemaKiek metų vienoje švietimo įstaigoje galės dirbti tas pats vadovas? 

Jis bus paskirtas 5 metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. Jeigu jo visos metinės veiklos ataskaitos bus įvertintos bent patenkinamai, 

jis vėl galės dalyvauti viešame konkurse ir pretenduoti į šias pareigas. 

Ar nauja sistema galioja dabar dirbantiems vadovams? Pvz., mokyklos vadovas dirba 20-i metai. Ar dabar savivaldybė į 

šias pareigas turi rengti konkursą?
Pagal 2017 m. balandžio 30 d. Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo baigiamąsias nuostatas, į tokio vadovo pareigas konkursas turi būti 

paskelbtas iki 2020 m. sausio 1 d. Taigi įstatyme nustatyta, kad konkursai į vadovų pareigas būtų skelbiami skirtingu metu. 

Ką pirmiausia turiu padaryti, jeigu noriu dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas?
Konkursų organizavimo tvarkoje numatytas eiliškumas, bet būtina atlikti du dalykus: pasirinkus švietimo įstaigą, į kurios vadovo pareigas yra 

paskelbtas konkursas, pateikti prašymą dalyvauti konkurse konkurso organizatoriui (savivaldybei ar kt.) ir įsivertinti vadovavimo švietimo 

įstaigai kompetencijas Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje. Jeigu kompetencijos bus pripažintos tinkamomis, agentūra išduos 

pažymą, kad pretendentas gali toliau dalyvauti konkurse. Toliau vyks pokalbis konkurso atrankos komisijoje, kurią sudarys konkurso 

organizatorius – savivaldybė arba (jei įstaiga valstybinė) Švietimo ir mokslo ministerija. 

Iš kur sužinoti apie laisvas darbo vietas? Kur bus paskelbiama apie konkursus į vadovų pareigas?
Informacija apie konkursus eiti švietimo įstaigos vadovo pareigas bus skelbiama konkurso organizatoriaus (konkrečios savivaldybės), 

Švietimo ir mokslo ministerijos, pačios švietimo įstaigos interneto svetainėse ir naujausiame regiono laikraščio numeryje.   

Kas yra Švietimo įstaigų vadovų rezervas?
Tai potencialių vadovų duomenų bazė ir kartu pagalbos vadovams sistema. Į rezervą pateks keturios asmenų grupės. Pirma, tie žmonės, kurių 

kompetencijos buvo įvertintos gerai, bet konkurso jie nelaimėjo ar baigė kadenciją ir nepageidavo pakartotinai dalyvauti konkurse į tos 

pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas. Antra, – tie, kurie norėtų tapti švietimo įstaigos vadovais, bet jiems trūksta kai kurių specifinių žinių ir 

mokymų. Pvz., galbūt dar studijuojantys vadybą ir turintys pedagoginės praktikos ir ambicijų tapti švietimo įstaigos vadovu. Trečia – vadovai-

mentoriai, kurie padės nepatyrusiems vadovams sudėtingesnėse situacijose. Mentorius skirs savivaldybė. Ketvirta, – tai tie pretendentai, kurie 

yra įsivertinę kompetencijas, bet dar nėra dalyvavę jokiame konkurse, nėra apsisprendę dėl švietimo įstaigos. 

Kaip keičiasi vadovų veiklos vertinimas?  
Panaikinus vadovų atestaciją, visi švietimo įstaigų direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui bus vertinami kasmet. Švietimo įstaigos vadovą 

vertins skirtingos institucijos, jo metų veiklos ataskaita bus skelbiama viešai, vadovo rezultatus galės matyti ir apsvarstyti visa bendruomenė, 

mokyklos taryba ir savivaldybės taryba. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, taip pat ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai  bus vertinami 

tiesioginio savo vadovo – dažniausiai  mokyklos direktoriaus. 

Kas atsitiks, jeigu metinė veiklos ataskaita bus įvertinta neigiamai? 
Jei ataskaita būtų įvertinta nepatenkinamai, savivaldybės ar kitos institucijos įgaliotas asmuo privalės teikti tokiam vadovui pagalbą – yra 

parengta nauja tvarka – Švietimo įstaigos veiklos kokybės gerinimo priežiūros tvarkos aprašas. Jei po metų pagalbos metinė veiklos ataskaita 

vėl būtų įvertinta nepatenkinamai, tokiu atveju vadovas bus atleidžiamas.

Kokioms švietimo įstaigoms galioja ši nauja sistema?  

Visoms švietimo įstaigoms: mokykloms, pradedant ikimokyklinėmis įstaigomis ir baigiant profesinio mokymo įstaigomis, taip pat švietimo 

pagalbos įstaigoms – pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, švietimo centrams ir kt.  
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Kas yra Švietimo įstaigų vadovų rezervas?
Tai potencialių vadovų duomenų bazė ir kartu pagalbos 

vadovams sistema. Į rezervą pateks keturios asmenų grupės. 
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Kas atsitiks, jeigu metinė veiklos ataskaita bus 

įvertinta neigiamai? 
Jei ataskaita būtų įvertinta nepatenkinamai, savivaldybės ar 

kitos institucijos įgaliotas asmuo privalės teikti tokiam vadovui 
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kokybės gerinimo priežiūros tvarkos aprašas. Jei po metų 
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Kokioms švietimo įstaigoms galioja ši nauja sistema?  

Valstybinėms ir savivaldybių, išskyrus aukštąsias mokyklas, 

švietimo įstaigoms: mokykloms, pradedant ikimokyklinėmis 

įstaigomis ir baigiant profesinio mokymo įstaigomis, taip pat 
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tarnyboms, švietimo centrams ir kt.  
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