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   Nr. 
Šiauliai

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  18  straipsnio  1
dalimi,  įgyvendindamas  Kvalifikacinių  reikalavimų  valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų
(išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir
mokslo  ministro  2011  m.  liepos  1  d.  įsakymu  Nr.  V-1194  „Dėl  Kvalifikacinių  reikalavimų
valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų  (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo
patvirtinimo“, 2 punktą:

1. P a k e i č i u Šiaulių lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto
Šiaulių miesto savivaldybės  mero 2017 m. rugpjūčio 16 d.  potvarkiu Nr.  MP-131 „Dėl  Šiaulių
lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“, II skyrių ir jį išdėstau taip:

„II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ar jam lygiavertį išsilavinimą;
3.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
3.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3.2.2.  turėti  magistro  laipsnį,  pedagogo  kvalifikaciją  ir  ne  mažesnį  kaip  2  metų

pedagoginio darbo stažą;
3.2.3. 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“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3.2.4.  būti  išklausius  švietimo  ir  mokslo  ministro  nustatyta  tvarka  pedagoginių  ir
psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos,
kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

3.3.  turėti  Kvalifikacinių  reikalavimų  valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų
(išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo
įstaigai kompetencijas;

3.4.  turėti  ne  mažesnę  kaip  vienų  metų  vadovavimo  suaugusių  asmenų  grupei
(grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį,
įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

3.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 
3.6. gerai  mokėti  lietuvių kalbą,  jos mokėjimo lygis turi  atitikti  Valstybinės kalbos

mokėjimo  kategorijų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2003  m.  gruodžio  24  d.
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nutarimu Nr.  1688 „Dėl  valstybinės  kalbos  mokėjimo kategorijų  patvirtinimo ir  įgyvendinimo“
reikalavimus; 

3.7.  mokėti  bent  vieną  iš  trijų  Europos  Sąjungos  darbo  kalbų (anglų,  prancūzų  ar
vokiečių)  ne  žemesniu  kaip  B1  kalbos  mokėjimo  lygiu  (pagal Bendruosiuose  Europos  kalbų
metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.8.  būti  nepriekaištingos  reputacijos,  kuri  yra  apibrėžta  Lietuvos  Respublikos
švietimo įstatyme.“

2.  N u r o d a u, kad šis potvarkis taikomas  Šiaulių lopšelių-darželių  direktoriams,
paskirtiems po šio potvarkio įsigaliojimo.

Šis  potvarkis  ne  vėliau  kaip  per  vieną  mėnesį  nuo  jo  įteikimo  dienos  gali  būti
skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui
adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio
teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.

Savivaldybės meras Artūras  Visockas
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