Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus švietimo pažangos centras

KONKURSAS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS
ISM UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOJE „ŠVIETIMO LYDERYSTĖ“ 2020 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.
Vilnius taip pat yra aktyvus formuodamas savo poziciją mokymosi visą gyvenimą srityje, todėl pradedamas
įgyvendinti projektas „Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas“.
Šiuo projektu siekiama pritraukti švietimo lyderius ir užtikrinti Vilniaus miesto ugdymo įstaigose dirbančių
vadovų profesinį augimą ir kompetentingų vadovų ugdymo įstaigoms rezervo rengimą. Tikimasi aktyvaus
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose dirbančių lyderių įsitraukimo kuriant aktyvią,
bendradarbiaujančių, besidalijančių profesine patirtimi vadovų bendruomenę ir sprendžiant aktualias
Vilniaus miesto švietimo problemas.
Viena iš projekto veiklų – esamų ar būsimų vadovų studijos ISM universiteto studijų programoje
„Švietimo lyderystė“ (antroji studijų pakopa). Šioje programoje Vilniaus miesto savivaldybė numato
finansuoti 40 studijų vietų 2020-2021 m. Programos trukmė 1,5 metai. Daugiau informacijos apie studijas,
studijų programą galite rasti ISM universiteto tinklalapyje adresu: https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS
• Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų
vadovai, pavaduotojai ugdymui (vertinant paraiškas bus skirtas prioritetas)
• Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų
pedagogai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais
• kitų Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo švietimo ir kitų 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
II etapas – kandidatų atranka ISM universitete

2020 balandžio 21- birželio 22 d.

2020 m. birželio-rugpjūčio mėn.

ATRANKOS KRITERIJAI SAVIVALDYBĖJE
Atrankai teikiami dokumentai

Atrankos kriterijai

• Atranka savivaldybėje vykdoma vertinant
• Kandidato motyvacija (užpildyta paraiška)
kandidatų užpildytas ir pateiktas paraiškas.
• Kandidato darbo pobūdis (prioritetas –
vadovaujančias
pareigas
einantiems
ar
• Paraiškos forma skelbiama Vilniaus švietimo
pažangos centro (VŠPC) interneto svetainėje:
artimiausioje ateityje pradėsiantiems eiti
https://www.svietimopazanga.lt/projektai/u
asmenims)
gdymo-istaigu-vadovu-rezervo-rengimas/
I etapas. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖJE
Kandidatų paraiškų teikimas.
Paraiška teikiama el. p. egle.melnike@vilnius.lt
Paraiškų
vertinimas,
kandidatų
sudarymas, sąrašo pateikimas ISM.

Iki 2020-06-22

sąrašo 2020 m. birželio 26 d.

Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio
patekimo į studijuojančiųjų sąrašą.
Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje
dalyvauja 2 atrankos etape, kurį organizuoja ISM
universitetas.
II etapas. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS ISM UNIVERSITETE*
Dokumentai priimami
Motyvacijos pokalbiai, pagrindinis priėmimas
Motyvacijos pokalbiai, papildomas priėmimas*
Priėmimo komisijos posėdis
Priimtųjų sąrašas skelbiamas
Sutarčių pasirašymas

2020 06 15 – 07 01
2020 07 02 – 07 22
2020 07 23 – 08 07
2020 08 10
2020 08 12
2020 08 13– 2020 08 20

*ISM universitetas gali nežymiai keisti tam tikrų etapų datas, visa tiksli informacija apie atrankos organizavimą
ir atrankos kriterijus skelbiama ISM universiteto tinklalapyje adresu: https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste

STUDIJUOJANČIOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
Sėkmingai atrinkti kandidatai savivaldybės ir ISM universiteto atrankose, pasirašys 2 sutartis:
• Studijų sutartis tarp studijuojančiojo ir ISM universiteto
• Sutartis 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
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

