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v ILNIAUS LoP SELIO-DARZELIO,,DREVINITKAS" KoNKURSO DIREKToRIAUS
PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UZIMTI ORGANIZAVIMo IR V\.KDYMo

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Apra5as sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb es 2017 m. birZelio 2I d. nutarimu Nr. 496 patviiintas konkursq
valstybes ir savivaldybiq imonese, i5 valstybes, savivaldybiq ir valstybinio socialinio draudimo fondo
biudZetq bei i5 kitq valstybes isteigtq fondq lesq finansuojamose valstybes ir savivaldybiq istaigoseir vieSosiose istaigose, kuriq savininke yra valstybe ir savivaldybe, kai konkurs4 laimejg fiziniai
asmenys priimami i pareigybiq, del kuriq rengiamas konkursas imonese ir lstaigose, s4raSe nurodytas
pareigybes organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as.

2. Konkurso organizavimas ir vykdymas apima:

2. l. konkurso paskelbim4;

2.2. dokumentq, kuriuos butina pateikti norint dalyvauti konkurse (toliau - dokumentai), pateikim4
ir priemim4;

2'3. ptetendentq uZimti pareigybg istaigoje atrankos komisijos (toliau - komisija) sudarym4 ir
asmenq, pageidaujandiq dalyvauti konkurse (toliau - pretendentai), atrankl.

II SKYRIUS KONKURSO PASKELBIMAS

3. Konkurso i Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Drevinukas" (toliau - Mokykla) direktoriaus pavaduotojo
ugdymui pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as (toliau - Tvarka) reglamentuoja atviro
konkurso organizavimo tvark4.

4. Sioje Tvarkoje vartojama s4voka ,,pretendentas" - asmuo, siekiantis uZimti direktoriaus
pavaduotoj o ugdymui pareigas.

5. Korrkurs4 direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms uZimti isakymu skelbia Mokyklos
direktorius' Skelbime nurodomas istaigos pavadinimas, pareigybes pavadinimas (trumpai apra5omas
darbo pobudis), kuriai skelbiamas konkursas, bDtinas iSsilavinimas, reikalavimai pretendentams, kur
ir iki kada priimami pra5ymai ir privalomi pateikti dokumentai, telefonq numeriai pasiteirauti ir kita
reikalirrga informacija (pagal Apra5o I pried4). Konkursas skelbiamas Valstybes tarnybos valdymo
informacineje sistemoje (VATIS) http://portalas.vtcl.lt ir Vilniaus lopselio-darZelio ,,Drevinukas,,
rnternetto svetainej e ww u,'. viln i au sdrevin ukas. lt



III SKYRIUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PI{ETENDENTUI

6. Direktoriaus pavaduotoj o ugdymui kvalifi kacij ai keliami reikalavirnai :

6. 1. tureti auk5tqji universitetini i5silavinim4;

6.2 tureti specialiojo pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesni kaip 5 metq nepertraukto pedagoginio
darbo stai,q;

6.3. gerai moketi lietuviq kalb4;

6.4. moketi bent vien4 uZsienio kalb4;

6.5. moketi naudotis informacinemis technologijomis bei jq programomis

6.6. i5manyti istaigos veiklos organizavim4, specialiosios pedagogines pagalbos teikimo metodus,
ikimol<yklinio ir prieSmokyklinio ugdymo proces4 reglamentuojandius teises aktus, Lietuvos
Respublikos Svietimo istatym4, Lietuvos Respublikos darbo kodeks4, dokumentq rengimo taisykles
ir gebeti juos taikyti prakti5kai;

6.7. tureti ne maZesng kaip 1 metq vadovavimo asmenq grupei (grupems) patirti;

6.8. sklandZiai ir argumentuotai destyti mintis LsdLiu ir ra5tu.

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi Zinoti ir iSmanyti:

7.1. Svietimo politik4, mokyklos veiklos planavimq ir igyvendinim4;

7.2. mokyklos kultDros formavim4 ir kait4;

7. 3 . bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais ;

7.4. mokyklos veiklos isivertinimo organizavim4 ir gautq duomenq panaudojim4 veiklai tobulinti;

7.5. savivaldos institucijq pletojime ir jq itraukim4 i mokyklos valdym4;

7.6. ugdymo turinio vadyb4;

7.7. eclukaciniq aplinkq k[rim4 ir tobulinim4;

7.8. ugdytiniq saugumo ir lygiq galimybiq uZtikrinim4;

7.9. tevq (globejq, nipintojq) informavim4 ir Svietimq;

7.10. darbuotojq funkcijq reglamentavim4 ir saugumo uZtikrinim4.

IV SKYRIUS DOKUMENTU PATEIKIMAS IR PRIEMIMAS

8. Prelendentas privalo pateikti:

8. 1. pra5ym4 leisti dalyvauti konkurse;

8.2. asmens tapatybE ir iSsilavinim4 patvirtinandiq dokument4 kopijas;



8.3. glruenimo apra5ymq, pareng!4Europass cv formatu lietuviq kalba;

8.4. pretendento anket4, uLpild5n| pagal Konkursq valstybes ir savivzrldybiq imonese, iS valstybes,
savivaldybiq ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudZetq bei kitq valstybes isteigtq fondq leSq
finansuojamose valstybes ir savivaldybiq lstaigose ir vie5osiose istaigose, kuriq savininkj yra
valstybe ir savivaldybe, organizavimo ir vykdymo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybes20lT rn. birZelio 21 d. nutarimu Nr. 496 ,,Del Lietuvor; Respublikos darbo kodekso
igyvendinimo", 1 pried4 (ApraSo 2 priedas);

8.5. kitq dokumentq, patviftinandiq pretendento atitikti kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

8.6. rekomendacij4 (atsiliepimus) i5 ankstesnio darbdavio (eigu toki4 turi).

9' Pretendentai dokumentus pateikia tik per Valstybes tarnybos valdyrno informacing sistema
(VATIS Pra5ymq pateikimo moduli).

10. Dokumentai teikiami 14 kalendoriniq dienq nuo konkurso paskelbimo, lskaitant konkurso
paskelbimo dien4.

1 1. Priemus dokumentus, ne veliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentq dokumentq
priemimo terminui, Mokykla Valstybes tarnybos valdymo informacineje sistemoje paLymi ar
pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento
pateiktq dokumentq duomenis.

12. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateike
tai patvirtinandius dokumentus bei neigiamai atsake ! pretendento anketos (Apra5o 2 priedas) 4-10
klausimus, Mokykla per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybes tarnybos
valdymo informacing sistem4 i5siundia prane5im4 apie dalyvavim4 pretendentq atrankoje (nurodo jos
datL, ''tietq ir laik4). Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytq kvalifikaciniq
reikalavimq ar nepateike tai patvirlinandiq dokumentq ir (ar) kuris teigiamai atsake i bent vien4 iS
pretenrJento anketos (ApraSo 2 priedas) 4-10 klausimq, Mokykla per 22 kalendorines dienas nuo
konkurso paskelbimo per Valstybes tarnybos valdymo informacing sistem4 i5siundia motyvuot4
prane5im4 ir nurodo, kodel jam neleidziama dalyvauti pretendentq atrankoje.

V SKYRIUS KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENTU ATRANKA

13. Jeigu bent vienam pretendentui i5siundiamas Siq nuostatq 12 punkte nurodytas pranesimas apie
leidirr,4 dalyvauti pretendentq atrankoje, ne veliau kaip prie! 3 darbo dienas iki konkurso sudaroma
konkurso komisija.

14. Komisij4 turi sudaryti ne maZiau kaip 3 nariai. Komisija sudaroma mokyklos direktoriaus
isakymu, kuriame nurodomi: komisijos pirmininkas, komisijos nariai ir kornisijos sekretorius.
Komisijos sekretorius nera komisijos narys. I komisijos sudet! turi biiti ira5ytas tiesioginis busimo
darbuotojo vadovas. Komisijos narys gali b[ti pakeistas ir pretendentq atrankos dien4.

15' Komisijos nariai su pretendentq pateiktais dokumentais susipaZlsta ne veliau kaip likus vienai
darbo dienai iki konkurso. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai konkurso komisijos
darbe del svarbiq prieZasdiq negali dalyvauti kuris nors jos narys, 5i komisija gali dirbti, jeigu Jos
darbe dalyvauja daugiau kaip puse komisijos nariq. Kai konkurso komisijos darbe del svartiu



prieZasdiq negali dalyvautijos pirmininkas, 5i4 komisij4 sudargs asmuo ra5tu paveda kitam konkurso
kom i s ij os nariui atlikti komisij os pirrnininko funkcij as.

16. Konkursas turi ivykti per 30 kalendoriniq dienq nuo paskutines dol<umentq priemirno dienos.

17. Pretendentai, atvykdami i konkurs4, privalo tureti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4.
Pretendentai gali pateikti kit4 asmens tapatybE patvirtinanti dokumentq, nei t4, kurio kopija pateikta
pretendentq dokumentus priimandiam asmeniui.

18. Atrenkant pretendentus, jq darbinis teisnumas pripaZistamas lygus, nepaisant lyties, pilietybes ir
kitq aplinkybiq, nesusijusiq su dalykinemis savybemis. Pokalbio metu tikrinamas pretendentq
gebejimas vykdyti pareigybes, del kurios vyksta konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytas
funkcijas, taip pat teises aktq i5manymas, motyvacija eiti siekiamas pareigas, sugebejimas bendrauti
ir pan. Vertinama pretendento profesine patirtis, dalykines savybes, tarn tikri igudZiai (pvz., uZsienio
kalbos mokejirnas, mokejimas naudotis kompiuteriu ir kt.) Pretendentui pateikus dokumentus apie
atitinkamq ig[dZiq igrjirn4, 5ie igddZiai gali bUti netikrinami.

19. Pokalbis vykdomas individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Pokalbio metu
kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams. Pretendentams gali
biiti uilduodami jq atsakymus patikslinantys klausimai.

20. Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai vertina atrankoje dalyvaujandiq pretendentq atsakymus
nuo 1 iki 5 balq. Blogiausias ivertinimas yra 1 balas, geriausias - 5 balq. Komisijos nariai pildo
pretendentq vertinirno lentelg. Pretendento surinkti balai apskaidiuojami taip: pretendentui paskirti
balai sudedami ir i5vedamas balq vidurkis.

21. Pretendentas, surinkgs maLiau kaip 6 balus (imamas balq vidurkis), laikomas nepraejusiu
pretendentq atrankos.

22. Jeigu keli pretendentai surinko vienod4 didZiausi4 balq skaidiq (bet ne maZesni kaip 6 balus),
papildomo pokalbio metu vertinami 5iq pretendentq privalumai, nurodyti jq pateiktuose privalumq
s4ra5uose. Pokalbis organizuojamas ir vertinamas taip, kaip nurodyta 5iq nuostatq 19 ir 20 punktuose.
Komir;ij os nariai pildo pretendentq privalumq vertinimo protokolas.

23. Konkursas pradedamas pretendentams prane5tu laiku. Konkursas pradedamas ir baigiamas t4
padi4 dien4. Konkurso rezultatai iforminami protokolu (pagal Apra5o 3 pried4). Protokol4 pasira5o
visi komisijos darbe dalyvavg nariai ir komisijos sekretorius. Laimejgs konkurs4 pretendentas
pasira5o konkurso protokole, kad sutinka eiti konkurse laimetas pareigas. Su konkurso rezultatais
atrankoje dalyvavg pretendentai supaZindinami pasira5ytinai. Jeigu konkurs4 laimejgs pretendentas
nepasiira5o darbo sutafties ir atsisako eiti pareigas, ijas gali bUti skiriamas antrasis (kitas i5 eiles pagal
konkurso rezultatus ir taip toliau) atrank4 praejgs ir daugiausiai balq surinkgs pretendentas.

24. K,cnkursas laikomas ivykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko 6 ir
daugiau balq.

25. Pretendentas, surinkgs didZiausi4 balq skaidiq, skiriamas j pareigas ne anksdiau kaip po 3 darbo
dienq ir ne veliau kaip po 14 darbo dienq po konkurso pabaigos. Konkurso laimetojo ir darbuotoj4 i
pareig;as priimandio asmens susitarimu Sis terminas gali buti sutrumpintas arba pratgstas.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



26. Konkursas laikomas neivykgs, jeigu:

26'1. paskelbus konkurs? ne vienas pretendentas nepateike Siq nuostatq 8 punkte nurodytq
dokumentq;

26.2. 5i4 nuostatq 13 punkte nurodyti prane5imai apie dalyvavim4 pretendentq atrankoje neiSsiqsti ne
vienam pretendentui;

26.3. nd vienas pretendentas nepraejo pretendentq atrankos;

26.4. ll4nuostatq 23 punkte nustatytu atveju nelieka ne vieno pretendento, kuris galetq biiti laikomas
laimejusiu konkurs4.

27. Konkursui neivykus, konkursas nuostatq nustatyta tvarka skelbiamas i5 naujo.

28' Dalyvavgs pretendentq atrankoje, bet nelaimejgs konkurso pretendentas gali apskqsti konkurso
rezultatus ir komisijos sprendim4 ne veliau kaip per 3 darbo dienas konkurs4 organizavusios istaigos
vadovui irlarba teismui Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos lstatymq nustatyta tvarka.



Konkurso direktoriaus pavaduotojo ugdymui

pareigoms uZirnti organizeLvimo ir

vykdymo tvarkos apra5o

1 priedas

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UZIMTI

KonkuLrs4 skelbia: Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Drevinukas", (savivaldybes biudZetine istaiga), K.
Donelaidio g. 12, LT-03102 Vilnius, tel. (8 5)2330435. Duomenys kaupiami ir saugomijuridiniq
asmenq registre, kodas 190018935.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms uZimti (1 etatas)

Pareigybes lygis - A (A2).

Darbc, sutarties rD5is - neterminuota.

Darbo pob[dis: Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikl4 reglamentuoja Vilniaus lop5elio-rJarZelio

,,Drevinukas" nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybes apra5as, vidaus darbo tvarkos
taisykles, parei gq pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui :

. organizuoja pedagoginio personalo darb4, vykdo pedagogines veiklos stebesen4 ir prieZiiir4,
koordinuoja istaigos veiklos vertinim4 ir isivertinim4;

. dalyvauja rengiant ir igyvendinant lopSelio-darZelio strategini, metines veiklos ir ugdymo
planus, teikia sifllymus ruo5iant istaigos veikl4 reglamentuojandius dokumenl.us, organizuoja
parengtq dokumentq svarstym4 ir derinimrl, rengia istaigos menesio veiklos plan4;

. organizuoja, ugdymo programrl rengim4, inicijuoja individualiq, specialiqjq ugdymo
programq igyvendinim4, vertinim4 ir atnaujinim4;

o koordinuoja Vaiko geroves komisijos veikl4;
. analizuoja ir vertina vaikq ugdymo (si) pasiekimus ir paL,angq,jq atitikim4 individualios

brandos rodikliams;

. teikia metoding pagalb4 pedagogams, analizuoja ugdomqj4 veikl4 reglamentucrjandius

dokumentus, kontroliuoja jq vykdym4, rengia statistiniq duomenq ataskaitas;
. koordinuoja lop5elio-darZelio metoding veikl4, kaupia metodines veiklos medLiagq,

organizuoja metodinius renginius lop5elyje-darielyje, Vilniaus mieste ir Salies mastul
. riipinasi personalo karjera (skatina pedagogus savaranki5kam profesiniam tobulejimui,

dalykiniam bendradarbiavimui) ;

. inicijuoja naujq ugdymo (si) technologijq ir strategijq diegim4;
o siekia kaitos, kartu su kitais bendruomends nariais puoseleja istaigos kulturines tradicijas;
o bendradarbiauja su pedagogais, ugdytiniq tevais(globejais) ir kitais bendruomends nariais,

koordinuoja darbo grupiq, komandq veikl4, organizuoja tevq(globejq) svietim4;



atsako uZ ugdytiniq, pedagogq ir istaigos veiklos duomenq banko tvarkym4 vadovaujantis
Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktpis;
organizuoja pedagogines veiklos tyrimus,.juos apibendrina, aptariasu istaigos bendruomene;
sudaro pedagogq darbo laiko apskaitos Ziniarasdiu!, darbo graflrkus;

supaZindina pedagogus su pareigybiq aprasymlais, r[pinar;i naujai priimtq perdagogq
adaptacija;

atlieka edukaciniq aplinkq, pedagoginill salygll gerinimo analizg, planuoja reikalingq
priemoniq isigijim4;
vykdo kitus mokyklos direktoriaus teisetai jam pavestus biitinus darbus, deleguotas vadybines
funkcijas, susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
pavaduoja direktoriqio atostogq, komandiruotes ar ligos metu,

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

o tureti aukStqji universitetini i5silavinim4;
r tureti pedagogo kvalifikacij4 ir ne maZesnj kaip 3 nfetq nepertraukto pedagoginio darbo staZa

ikimokyklinio ugdymo istaigoje;
o moketi lietuviq kalb?, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytq valstybines

kalbos mokej imo kategorijq reikalavimus;
o moketi bent vien4 i5 Europos Sqiungos kalbq(angh[, vokiediq, prancDzq);
o moketi naudotis informacinemis technologijomis bpi iq programomis;
o i5manyti istaigos veiklos organizavim4, ikimokyklinio i. priedmokyklinio ugdymo procesq

reglamentuojandius teises aktus, Lietuvos Reqpublikos Svietimo istatym4, Lietuvos
Respublikos darbo kodeks4, dokumentq rengimo t{isykles ir gebeti juos taikyti praktii5kai;

o tureti ne maZesng kaip 1 metq vadovavimo usm"nq grupei (grupems) patirti;
o gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, b6ndrauti ir bendradarbiauti, sklandZiai ir

argumentuotai destyti mintis L.odLiu ir ra5tu.

Privalumai:

. privalumainurodomipretendentonuoZi[ra.

Pretendentas privalo pateikti:

. pra5ym4 leisti dalyvauti konkurse;

' asmens tapatybg ir i5silavinim4 patvirtinandiq dokumentq kopijas;

. gyvenimo apra5ym4, parengt4 Europass CV formatu lietuviq kalba;

' pretendento anket4, uLpildyrq pagal Konkursq valstybes ir savivalclybiq lmonese, iS valstybes,
savivallybiq ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudfetq bei kitq valstybes isteigtq fondq le5q
finansuojamose valstybes ir savivaldybiq istaigose ir vii5osiose lstaigose, kuriq savininke yra

o

a

o



valstybe ir savivaldybe, organizavimo ir vykdymo tv apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriar.rsybes 2017 m. birZelio 21 d. nutarimu Nr. 496 ..

igyvendinimo", 1 pried4;
Lietuvos Respublikos darbo kodekso

. kitq dokumentq, patvirtinandiq pretendento atitikti kvali kaciniams reikalavimams, kopij as;

. rekomendacij4 (atsiliepimus) i5 ankstesnio darbdavio (e u toki4 turi).

:eikia per Valstybes tarnybos valdymoDokunnentq pateikimo b{idas: Pretendentas dokumentus
inforrnacing sistem4 ryATIS Pra5ymq teikimo moduli).

Dokunnentq originalai pateikiami tiesiogiai atrankos
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikaciniu rei

4 ir sutikrinti su kopijomis grELinami.
vimq, nepateikusiems dokumentq ar

sutikrinant nustadius, kad pateikti dokumentq originalai itinka dokumentq koprjq, neleidZiama
dalyvauti konkurse. Apie dokumentq pateikim4 pretenden praneSa t4 padi4 dien4 skambudiu arba
elektroniniu lai5ku (kontaktiniai duomenys nurodlti Zemi

Atrankos bldas - testas L.odLiu (pokalbis).

Dokurnentai teikiami 14 kalendoriniq dienq
paskelbimo dien4 iki 2021-05-07.

Konkursas numatomas iki 2021 -06-06.

kurso paskelbimo, !skaitant konkurso

[Ssami4 informacij4 apie skelbiam4 konkurs4 teikia
5) 233 27 98 el. pa5tas: clrevinukas I 2fOgmail.com

re Ona Kazeniene, kontaktiniai tel.: (8



Konkurso direktoriaus pavaduotojo uLgdymui

pareigoms uZimti organizirvimo ir

vykdymo tvarkos apra5o

2 priedas

PRETENDENTO ANKETA

(data)

(sudarymo vieta)

1. Prettendentas

(vardas ir pavarde, gimimo data)

2. Valstybes ar savivaldybes imones, istaigos (toliau - imone, istaiga) savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucij aarba imone, istaiga, kuriai pateikiama anketa

3. lmones, istaigos pavadinimas irpareigybe imoneje, istaigoje, ikuri4pretenduojama

4. Ar Sios anketos 3 punkte nurodytoje imoneje, istaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja

artimi giminystes ar svainystes ry5iai (tevai, iteviai, broliai, seserys ir jq vaikai, seneliai, sutuoktinis,

vaikai, ivaikiai, jq sutuoktiniai ir jq vaikai, taip pat sutuoktiniq tevai, broliai, seserys ir jq vaikai), ar

kurio nors i5 Siq asmenq ir Jusq darbas imoneje, istaigoje taptq susijgs su vieno tiesioginiu

paval<lumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kit4?

(eigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vard4 ir pavardg)

5. Ar lstatymai draudZia arba Jums atimta teise uZimti pareigybg, nurodyt4 Sios anketos 3

punkte?

6. Ar esate pripaZintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybes

tarnybai ir vie5iesiems interesams ar korupcinio pobldZio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta

turtine Lalavalstybei, padarymo ir turite nei5nykusi ar nepanaikint4 teistum q? _



(jeigu taip, nurodykite, kada ir ui.kqnuteistas)

7. Ar esate pripaZintas kaltu del baudZiamojo nusiZengi valstybes tarnybai ir vie5iesiems

interesams ar korupcinio pobldZio baudZiamojo nusiZeng padarymo ir nuo apkaltinamojo

nuosprendZio isiteisejimo dienos nepraejo 3 metai?

(jeigu taip, nurodykite, kada ir uL,kqnuteistas)

8. Ar esate uZdraustos organizacijos narys?

9. Ar buvote atleistas i5 skiriamq arba renkamq pareigybi del priesaikos ar pasiZadejimo

i5 pareigybiq dienos nepraejo 3 metai?sulaui:ymo, pareig[no vardo paZeminimo ir nuo atleidimo

10. Ar esate pripaZintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikro srityj e (ribotai veiksniu)?

(eigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripaZintas nerieiksniu (ribotai veiksniu)

1 l. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (i 5i klausim4 privalo atsakyti tik

pretendentas i imones, istaigos vadovo pareigybg)?

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio
anketos 3 punkte)

asmens pavadinimq ir jo ry5i su imone, istaiga, nurodyta Sios

Patvirtinu, kad pateikta informacija sura5yta asmeni5kai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi

Sioje anketoje nurodyti asmens duomenys bDtq tvarkomi friemimo i Sios anketos 3 punkte nurodyt4

pareig;ybg tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.

Man paai5kinta, kad paai5kejus bent vienai aplinkybei, del kurios negaliu buti priimtas I Sios

anketos 3 punkte nurodyt4 pareigybg, mane gali bfiti atsiszikoma priimti i pareigas arba galiu buti

atleistas i5jq.

Pretendentas

(Paraiias)

(Vardas ir pavarde)

(Data)



Pretendentq eiti Vilniaus
atrankos

Koirkurso direktoriaus pavaduotojo ugdymui

pareigoms uZimti organizavimo ir

vykdymo tvarkos apra5o

3 priedas

VILNIUS

lopSelio-darZelio ,,Drevinukas" direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas
komisijos, sudarytos

VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,DRE

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGD

PR

Nr.

(potvarkio ar isakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, nurqreris)

posedris lvyko posedZio pradLla

(data) (laikas)

posedZio pabaiga

(laikas)

Komisijos pirmininkas -

Komisijos sekretorius _

Komisijos nariai _

Pareigq, kurioms eiti skelbiamaatranka,pavadinimas direftoriaus pavaduotojas ugdymui

Pretendentai:

Pretendentu vertinimo suvestine lentele

Pretendento
vardas ir
pavarde

Komisijos nariai Bendra
balq
surna

Balq
vidurkis

Atrank
oje

uZimta
vieta



Vardas, pavarde

Vardas, pavarde

(para5as)

Komisiios sekretorius

(para5as)

(paraSas)

Sutinku eiti konkurse laimetas pareigas

(Konkurso laimetoj o para5as)

(Konkurso laimetojo vardas ir pavarde)

(Data)

Su konkurso rezultatais susipaZinome

( Pretendento para5as)

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde

(Pretendento paraSas)

(Vardas ir pavarde)

(Pretendento paraSas)

(Vardas ir pavarde)( Vardas ir pavarde)

(Data) (Data) (Data)


