LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR.
V-1194 „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1083
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymą Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Kvalifikacinių reikalavimų
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas nauja
redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO
PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 3 dalimi,
t v i r t i n u Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą (pridedama).“
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą:
2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“
2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Kvalifikacinių reikalavimų apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.“
2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUI“
2.4. Pakeičiu 4.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį
kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos
kvalifikacinį laipsnį;“.
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2.5. Pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d.
nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“
reikalavimus;“.
2.6. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas

Audronė Pitrėnienė
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Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo
priedas
VADOVAVIMO VALSTYBINEI IR SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAI (IŠSKYRUS
AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ) KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą)
kompetencijų (toliau – kompetencijos) vertinimo tikslas – objektyviai įvertinti asmenų, siekiančių
eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijas.
2. Pretendentas turi atitikti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – aprašas) 4.1–4.7 papunkčiuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
3. Vertinimas vykdomas, laikantis konfidencialumo, skaidrumo ir etiškumo principų.
4. Kompetencijos vertinamos etapais:
4.1. pirmasis kompetencijų vertinimo etapas: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau
– institucija) ir jos pasitelkti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę
kaip 1 metų personalo vertinimo patirtį (toliau – vertintojas), vertina aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
ir 5.2.2 papunkčiuose nurodytas kompetencijas. Šios kompetencijų dalies vertinimas nustatytas
šiame priede;
4.2. antrasis kompetencijų vertinimo etapas: aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 ir 5.2.5
papunkčiuose nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo
įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu, vadovaujantis Konkurso
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Informacija apie pirmąjį kompetencijų vertinimo etapą skelbiama institucijos interneto
svetainėje.
II SKYRIUS
PIRMASIS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ETAPAS
6. Pretendentas, siekdamas įsivertinti pirmąją dalį kompetencijų, institucijai pateikia prašymą
įvertinti jo kompetencijas, gyvenimo aprašymą, dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka aprašo
4.2 ir 4.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, kopijas tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu
laišku. Dokumentų originalai, pateikiami, tiesiogiai teikiant dokumentus arba kompetencijų
vertinimo dieną prieš vertinimą, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.
7. Pretendentų kompetencijų vertinimas organizuojamas pagal institucijos nustatytus grafikus.
Vertinimo vieta ir laikas pretendentams pranešami elektroniniu paštu arba, jei tai neįmanoma,
registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas
turi įvykti greičiau, pretendentui apie vertinimo vietą ir laiką pranešama ne vėliau kaip prieš 3
dienas iki vertinimo.
8. Skiriant vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą
dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – konkursas). Jeigu pretendentas jau
yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 darbo
dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą,
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Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita (toliau – vertinimo
ataskaita) pateikiama ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki atrankos.
9. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą sudaro įvairios
užduotys, skirtos pretendento vertinamosioms kompetencijoms atskleisti. Prieš pradedant
pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą, pretendentas supažindinamas su
vertinimo procedūra, užduočių pobūdžiu, jų atlikimo fiksavimu, pasirašytinai supažindinamas su
pareiga laikytis vertinimo procedūros reikalavimų, užtikrinti vertinimo medžiagos ir užduočių
neskelbimą. Jiems draudžiama vertinimo metu daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti susižinojimo ar
kitas technines priemones. Už vertinimo procedūros pažeidimą, techninių priemonių naudojimą ar
vertinimo trukdymą pretendentai vertintojo sprendimu gali būti pašalinami iš vertinimo, apie tai
surašius aktą.
10. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo vykdymas:
10.1. vertinimo dieną ir kognityvinio testo metu pretendentai privalo turėti galiojantį asmens
dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama
dalyvauti vertinime;
10.2. konkrečiam vertinimui sudaroma 3–4 vertintojų grupė, vieną pretendentą vertina ne
mažiau kaip 2 vertintojai;
10.3. vertintojai stebi pretendentus įvairiose situacijose, siekdami nustatyti konkrečių
vertinamų kompetencijų pasireiškimo laipsnį ir įžvelgti pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai
potencialą;
10.4. vertinimas vyksta institucijoje ne ilgiau kaip 4 valandas (į šį laiką neįskaitomos
pertraukos pailsėti, kognityvinio testo laikymo laikas) ir vykdomas 3–4 pretendentų grupėmis;
10.5. kognityvinis testas atliekamas institucijos nurodytu laiku ir gali vykti kitoje institucijos
nurodytoje vietoje nei 10.2, 10.3, 10.4 papunkčiuose aprašytas vertinimas;
10.6. institucijos parengtos užduotys, naudojamos vertinime, yra universalios ir
nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus. Vertinimo medžiaga ir užduotys viešai
neskelbiamos;
10.7. vertinant pretendento kompetencijas, naudojami šie metodai:
10.7.1. interviu – individualus pokalbis pretendento kompetencijoms aptarti, remiantis jo
patirtimi ir supratimu;
10.7.2. individualios ir grupinės vadovavimo užduotys, vaidmenų ir kiti pokalbiai;
10.7.3. kognityvinis testas bendriesiems mąstymo gebėjimams įvertinti;
10.8. siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, pretendento užduočių atlikimo žodžiu metu
daromas skaitmeninis įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir saugomas teisės aktų
nustatyta tvarka.
11. Vertintojai pagal vertinamas kompetencijas analizuoja visą vertinimo metu surinktą
informaciją, apibendrina savo pastabas ir sutaria dėl vertinamųjų pretendento kompetencijų
galutinio įvertinimo.
12. Kiekviena vertinamoji pretendento kompetencija priskiriama vienam iš 5 lygių, kurie
išreiškiami balais:
12.1. 1 balas (labai silpnas lygis) – pretendentas nepasižymi kompetencijai priskiriamomis
nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais;
12.2. 2 balai (silpnas lygis) – pretendentas iš dalies pasižymi kompetencijai priskiriamomis
nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais; turi minimalų supratimą apie pagrindinius principus,
procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;
12.3. 3 balai (pakankamas lygis) – pretendentas pakankamai pasižymi kompetencijai
priskiriamomis nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais, supranta ir naudoja pagrindinius principus,
procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;
12.4. 4 balai (aukštas lygis) – pretendentas atitinka kompetencijai priskiriamas nuostatas,
žinias ir gebėjimus, gerai išmano ir naudoja principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;
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12.5. 5 balai (labai aukštas lygis) – pretendentas visiškai atitinka kompetencijai priskiriamas
nuostatas, žinias ir gebėjimus, labai gerai išmano principus, procedūras, reikalingus veiksmingai
veiklai, ir sėkmingai juos naudoja. Demonstruoja nuodugnų supratimą, paremtą įžvalgomis
plačiame kontekste.
13. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas pretendento vertinamųjų kompetencijų priskyrimas lygiui,
jų įvertinimas balais ir kompetencijų apibūdinimas. Vertinimo ataskaita pretendentui pateikiama per 15
darbo dienų po vertinimo dienos, išskyrus šio priedo 8 punkte numatytą atvejį.
14. Pretendento kompetencijų įvertinimas galioja penkerius metus.
15. Pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime asmuo gali praėjus vieneriems metams nuo
ankstesnio vertinimo. Švietimo ir mokslo ministrui pripažinus, kad šiame priede nustatyta
kompetencijų vertinimo procedūra buvo pažeista, institucija pakartotinai kompetencijas įvertina ne
vėliau kaip per 3 mėnesius nuo švietimo ir mokslo ministro sprendimo priėmimo dienos.
III SKYRIUS
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
16. Kompetencijų vertinimo kokybei užtikrinti naudojamos šios priemonės:
16.1. kompetencijų vertinimo statistikos stebėsena;
16.2. kompetencijų vertinimo proceso stebėsena;
16.3. pretendentų apeliacijų ir skundų dėl kompetencijų įvertinimo teikimas ir
nagrinėjimas.
17. Institucija fiksuoja ir analizuoja pretendentų kompetencijų vertinimo nuasmenintus
statistinius duomenis, juos teikia vertintojams, skelbia viešai.
18. Kompetencijų vertinimo proceso stebėsena vykdoma atliekant pretendentų apklausas ar
išsamesnius tyrimus, analizuojant vaizdo įrašuose fiksuotus pretendentų atsakymus ar stebint
vertinimo procesą gyvai. Proceso stebėseną atlieka institucijos deleguoti švietimo vadybos ar
personalo atrankos specialistai, ekspertai, įsipareigoję užtikrinti užduočių, pretendentų asmens ir
kitų duomenų konfidencialumą ir apsaugą.
19. Pretendentas, nesutinkantis su kompetencijų įvertinimu, per 10 darbo dienų nuo
vertinimo ataskaitos gavimo dienos gali pateikti motyvuotą apeliaciją institucijos vadovui.
Pretendentas per apeliacijai pateikti skirtą laiką gali institucijoje susipažinti su jo užduočių atlikimo
skaitmeniniu įrašu, užtikrinant vertinimo medžiagos ir užduočių viešo neskelbimo reikalavimus.
Prašymą susipažinti su skaitmeniniu įrašu pateikia institucijai ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki
norimos susipažinimo su įrašu dienos. Susipažinimo su skaitmeniniu įrašu tvarką nustato
institucijos vadovas.
20. Institucijos vadovas apeliacijoms nagrinėti sudaro ne mažiau kaip trijų asmenų
apeliacinę komisiją. Vienas iš komisijos narių turi būti vertintojas, kuris nedalyvavo pretendento
kompetencijų vertinime. Komisija gali išklausyti pretendentą vertinusį vertintoją, įvertina
pretendento vertinimo dokumentus, skaitmeninį įrašą ir kitą su vertinimu susijusią informaciją ir
pateikia institucijos vadovui išvadą dėl apeliacijos. Institucijos vadovas, atsižvelgdamas į komisijos
išvadą, priima vieną iš šių sprendimų:
20.1. palikti galioti pretendento kompetencijų įvertinimą, o pretendento apeliaciją atmesti;
20.2. pakeisti pretendento kompetencijų įvertinimą.
21. Apeliacija išnagrinėjama per 20 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo dienos.
22. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo institucijos vadovo sprendimo priėmimo dienos,
pretendentui raštu pranešama apie priimtą institucijos vadovo sprendimą ir nurodomos faktinės
aplinkybės, nustatytos apeliacijos nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas
sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Jei pretendento kompetencijų įvertinimas
pakeičiamas, pretendentui pateikiama nauja kompetencijų vertinimo ataskaita.
23. Institucijos vadovo sprendimas dėl pretendento apeliacijos gali būti skundžiamas
teismui įstatymų nustatyta tvarka.
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24. Dėl kompetencijų vertinimo procedūrų, nustatytų šiame priede, galimo pažeidimo
pretendentas gali per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos pateikti motyvuotą
skundą švietimo ir mokslo ministrui. Skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į skundo
tyrimo rezultatus, priima vieną iš šių sprendimų:
24.1. pripažinti, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo procedūra nebuvo
pažeista, o pretendento skundą atmesti;
24.2. pripažinti, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo procedūra buvo
pažeista, ir įpareigoti instituciją atlikti pakartotinį kompetencijų vertinimą.
25. Pretendentas turi teisę apskųsti švietimo ir mokslo ministro priimtą sprendimą savo
pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta
tvarka.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Kompetencijų vertinimo dokumentai ir skaitmeninis įrašas saugomi ne trumpiau kaip
vienerius metus po ataskaitos pretendentui pateikimo.
27. Pretendentui, už vertinimo procedūros pažeidimą, techninių priemonių naudojimą ar
vertinimo trukdymą pašalintam iš vertinimo, pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime
leidžiama ne anksčiau nei po vienerių metų.
28. Kompetencijų vertinimui organizuoti ir vykdyti naudojamos valstybės biudžeto ir kitų
šaltinių lėšos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________________________
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