
                 
 

 
 

 

KONKURSAS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŠ DALIES FINANSUOJAMAS STUDIJŲ 
VIETAS ISM UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOJE „ŠVIETIMO LYDERYSTĖ“ 2022 M. 

 

PARAIŠKŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR KANDIDATŲ ATRANKA 

BENDROJI INFORMACIJA 

Įgyvendinant Vilniaus miesto švietimo politikos ilgalaikius siekius, vienas uždavinių yra tobulinti esamų švietimo 
įstaigų lyderių vadovavimo kompetencijas ir pritraukti naujų lyderių į sostinės ugdymo įstaigas. Siekdama į sostinės 
švietimo įstaigas pritraukti naujus išskirtines kompetencijas turinčius lyderius, skatindama nuolatinę švietimo 
pažangą, inovacijų pasitelkimą bei propaguodama nuolatinį mokymąsi, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus 
švietimo pažangos centru (VŠPC) tęsia projektą „Ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas“. Profesinio 
augimo siekiančius esamus ir būsimus vadovus kviečia dalyvauti atrankoje į ISM universiteto studijų programą 
„Švietimo lyderystė“. 

Atrankoje į ISM universiteto studijų programą „Švietimo lyderystė“ kviečiame dalyvauti esamus ar būsimus Vilniaus 
ugdymo įstaigų vadovus. Tai yra antrosios studijų pakopos programa, studijų trukmė – 1,5 metai. Vilniaus miesto 
savivaldybė numato finansuoti iki 80 proc. studijų kainos 20 studijų vietų 2022–2024 m. Daugiau informacijos apie 
studijas, studijų programą galite rasti ISM universiteto svetainėje. 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS 

• Vilniaus miesto ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, kurių vadovaujamo darbo 
švietimo ar kitoje įstaigoje patirtis iki 5 metų. 

• Vilniaus miesto ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų pavaduotojai ugdymui (vertinant 
paraiškas bus skirtas prioritetas).   

• Vilniaus miesto ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų pedagogai, planuojantys ateityje dirbti 
švietimo įstaigos vadovais. 

• kitų Vilniaus miesto švietimo įstaigų darbuotojai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais.  

KANDIDATŲ ATRANKOS ETAPAI 

I etapas – paraiškos teikimas ir kandidatų atranka Vilniaus miesto 
savivaldybėje. Į II etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką perėję 
kandidatai 

2022 03 21 – 04 20 
 

II etapas – kandidatų atranka ISM universitete 2022 05 02  – 06 24 

I ETAPAS. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖJE 

Kandidatų paraiškų teikimas. Iki 2022 04 20  
Paraiškų vertinimas, kandidatų sąrašo sudarymas, sąrašo pateikimas 
ISM. 

2022 05 02 

Atranka savivaldybėje vykdoma vertinant kandidatų pateiktas paraiškas. Atranka savivaldybėje negarantuoja 
automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje dalyvauja II atrankos 
etape, kurį organizuoja ISM universitetas. 

  

https://www.svietimopazanga.lt/projektai/ugdymo-istaigu-vadovu-rezervo-rengimas/
https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste


 
ATRANKAI SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMI DOKUMENTAI IR REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 

Atrankai teikiami dokumentai Atrankos kriterijai 

• Kandidatai užpildo paraiškos formą (1 priedas), 
kuri pridedama prie šio – paraiškų teikimo sąlygų 
ir kandidatų atrankos – dokumento. 

• Kandidatai turi pateikti ranka arba elektroniniu 
parašu pasirašytas  paraiškas. Nepasirašytos 
paraiškos nebus vertinamos. 

• Užpildytos paraiškos failą .doc/.docx formatu.  
• Paraiška teikiama el. p. vspc@vilnius.lt, laiško 

antraštėje nurodant ISM STUDIJŲ PARAIŠKA. 

• Formalūs reikalavimai: aukštasis universitetinis 
išsilavinimas bet kurioje studijų kryptyje (šakoje); ne 
mažiau kaip 3 metų darbo patirtis švietimo srityje; 
Intermediate (B1) arba aukštesnio lygio anglų ar kitos 
užsienio kalbos žinios. 

• Motyvacija ir kvalifikacija: kandidato motyvacija 
(užpildyta paraiška); kandidato darbo pobūdis.  

II ETAPAS. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS ISM UNIVERSITETE 

Dokumentai priimami 2022 03 01 – 2022 06 20 
Motyvacijos pokalbiai, pagrindinis priėmimas 2022 05 23 – 2022 06 24 
Motyvacijos pokalbiai, papildomas priėmimas Papildomas priėmimas vykdomas, jei lieka laisvų vietų 
Priėmimo komisijos posėdis 2022 06 28 
Priimtųjų sąrašas skelbiamas 2022 06 30 
Sutarčių pasirašymas 2022 08 16 – 2022 08 31 

STUDIJUOJANČIOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Sėkmingai atrinkti kandidatai savivaldybės ir ISM universiteto atrankose, pasirašys 2 sutartis:  

• Studijų sutartį tarp studijuojančiojo ir ISM universiteto. 
• Sutartį tarp tiesioginio darbdavio ir studijuojančiojo. Įsipareigojimas ne mažiau kaip  trejus metus po 

studijų pabaigos tęsti darbą švietimo sistemoje Vilniaus mieste (Darbo kodekso 37 str. 4 d.). 

SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI  

Savivaldybė įsipareigoja studijuojančiam finansuoti iki 80 proc. studijų programos lėšų. 

Sudaryti sąlygas studijuojančiajam dalyvauti privalomuose užsiėmimuose/paskaitose pagal iš anksto pateiktą 
studijų tvarkaraštį. 

Jeigu tiesioginis darbdavys ne savivaldybė, o kita savivaldybei pavaldi įstaiga (pvz. mokykla) – tarpininkauti tarp 
studijuojančiojo ir jo tiesioginio darbdavio dėl tokių sąlygų sudarymo. 

 

KONTAKTAI KILUS KLAUSIMAMS 
VŠPC: finansavimas, paraiškos teikimas, atranka savivaldybėje. Rūta Mazgelytė, ruta.mazgelyte@vilnius.lt    

ISM: studijų klausimai, atranka universitete. Aušra Selelionytė, aussel@ism.lt  

mailto:vspc@vilnius.lt
mailto:ruta.mazgelyte@vilnius.lt


 
1 priedas 

 

KONKURSO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŠ DALIES FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS ISM 
UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOJE „ŠVIETIMO LYDERYSTĖ“ 2022 M. 

 

PARAIŠKOS FORMA 

 
_____________ 

Data 
 

BENDRA INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ 
Vardas, pavardė  
Gimimo metai (metai, mėnuo, diena)  
Tel. Nr.  
El. paštas  
Tikslus darbovietės pavadinimas  
(jei dirbate keliose, nurodykite visas) 

 

Pareigos  
(jei dirbate keliose darbovietėse, nurodykite 
pareigas kiekvienoje iš jų) 

 

Jei esate ugdymo įstaigos direktorius, kiek metų 
užimate šias pareigas? 

 

Jeigu šiuo metu nedirbate vadovaujamo darbo 
ugdymo įstaigoje (nesate organizacijos 
vadovas) – ar esate dirbę vadovaujamąjį darbą 
švietimo ar kitoje įstaigoje?  

 Taip 
 Ne 

FORMALŪS REIKALAVIMAI 
Aukštasis universitetinis išsilavinimas bet 
kurioje studijų kryptyje (šakoje) 

 Taip 
 Ne 

Ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtis švietimo 
srityje 

 Taip 
 Ne 

Intermediate (B1) arba aukštesnio lygio anglų ar 
kitos užsienio kalbos žinios 

 Taip 
 Ne 

MOTYVACIJA STUDIJUOTI  
Trumpai ir aiškiai aprašykite atsakydami į žemiau pateiktus klausimus 
Kokias švietimo įstaigos vadovui reikalingas 
kompetencijas norite įgyti ar pastiprinti? Kaip 
jas planuotumėte pritaikyti savo dabartiniame 
(ar būsimame) darbe? 

 

Kodėl siekiate studijuoti šioje programoje? 
Kokia jūsų domėjimosi sritis švietimo vadyboje? 

 

Kuo prisidėsite prie Vilniaus miesto švietimo 
gerovės, siekdamas (-a) pateisinti Jums skirtą 
pasitikėjimą ir stipendiją? 

 

Jeigu šiuo metu nedirbate vadovaujamo darbo 
ugdymo įstaigoje (nesate organizacijos 
vadovas): ar planuojate, ir jeigu taip, tai kodėl 
norėtumėte ateityje dirbti Vilniaus miesto 
švietimo įstaigoje vadovaujamą darbą? 

 

 
   
Vardas, Pavardė  Parašas 

 


	BENDROJI INFORMACIJA
	PARAIŠKOS FORMA

