
Buvusi Nauja

NAUJA vadovų 
skyrimo tvarka

NAUJA vadovų skyrimo tvarka
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1. Kasmet teikiate viešą ataskaitą, kurią vertina įstaigos taryba ir 
darbdavys. Jeigu ataskaita įvertinama nepatenkinamai, suteikiama 
pagalba. Jei dar po metų ataskaita vėl nepatenkinama, 
vadovas atleidžiamas.

2. Jeigu bent 3 metų veiklos ataskaitos buvo įvertintos gerai arba 
labai gerai, galite dalyvauti konkurso atrankos pokalbyje ir 
pretenduoti į pareigas kitai kadencijai arba pretenduoti 

 tapti kitos švietimo įstaigos vadovu. Jeigu per kadenciją veiklos 
įvertinimai buvo įvairūs, po kadencijos galite dalyvauti konkurse, 
bet teks pradėti nuo antrojo žingsnio.

1. Būdamas vadovu, privalėjote atestuotis ir siekti 

aukštesnės vadybinės kvalifikacinės  kategorijos ne 

rečiau kaip kas 5 metus. 

2. Atestacijos metu ekspertai gali pasiūlyti tobulinti 

kai kurias veiklos sritis.

KAIP TAPTI MOKYKLOS VADOVU? 

VADOVŲ 
VERTINIMO TVARKA

NAUJAVADOVŲ SKYRIMO TVARKABUVUSI

PIRMAS ŽINGSNIS
Laisvos darbo vietos skelbiamos Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės ir švietimo
įstaigos interneto svetainėse. 
ARBA 
Apie sprendimą, kad norėtumėte tapti švietimo įstaigos vadovu, informuojate 
Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą (NMVA) ir tampate Švietimo įstaigų vadovo 
rezervo nariu. Jums pranešama apie laisvas darbo vietas. 

ANTRAS ŽINGSNIS
Pateikiate prašymą dalyvauti konkurse. 

NMVA užsiregistruojate kompetencijų vertinimui.

TREČIAS ŽINGSNIS
Turite susipažinti su švietimo įstaiga, į kurios vadovo pareigas 

pretenduojate: bendraujate su bendruomene, ir galite pristatyti 

įstaigos raidos gaires.

KETVIRTAS ŽINGSNIS
Jei NMVA kompetencijas įvertina kaip pakankamas, 

galite dalyvauti tolesniame konkurse. Toliau jus pokalbyje 

vertina konkurso organizatoriaus sudaryta komisija.

PENKTAS ŽINGSNIS
1. Jei konkurse pasirodėte geriausiai, esate skiriamas 
švietimo įstaigos vadovu 5 metų terminui. 
2. Jeigu konkurso nelaimėjote, esate įtraukiamas 
į potencialių vadovų rezervą ir gaunate informaciją 
apie organizuojamus konkursus, jei to pageidaujate.

PIRMAS ŽINGSNIS
Laisvos darbo vietos  skelbiamos Švietimo 

ir mokslo ministerijos, savivaldybės ir švietimo 

įstaigos interneto svetainėse.

ANTRAS ŽINGSNIS
Pateikiate prašymą dalyvauti konkurse. 

NMVA užsiregistruojate kompetencijų vertinimui.

TREČIAS ŽINGSNIS
Privalote susipažinti su švietimo įstaiga, į kurios  vadovo 

pareigas pretenduojate: bendraujate su bendruomene, 

pristatote įstaigos raidos gaires.

KETVIRTAS ŽINGSNIS
Jei  NMVA 5 balų skalėje kompetencijas įvertino kaip 

pakankamas, galite dalyvauti tolesniame konkurse.  

Toliau jus pokalbyje vertina konkurso organizatoriaus 

sudaryta komisija.

PENKTAS ŽINGSNIS
 1.  Jei konkurse pasirodėte geriausiai, esate skiriamas švietimo įstaigos 

vadovu neribotam laikui. 

Jei konkurso nelaimėjote, vėl pradedate iš naujo ir teikiate prašymą 2. 

dalyvauti konkurse. 
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