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KONKURSO Į JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ 

VIETAS ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOJE  

„ŠVIETIMO LYDERYSTĖ“ 2022 M. 

 
PARAIŠKŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR KANDIDATŲ ATRANKA 

   

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Jonavos rajono savivaldybė, realizuodama ilgalaikius švietimo politikos tikslus ir kaitos kryptis, 

siekia įgyvendinti priemones, skatinančias Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių 

vadovų lyderystę, profesinį augimą ir aukštos kompetencijos vadovų rezervo rengimą. Savivaldybė 

jungiasi prie ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros programos „Švietimo 

lyderystė“, skirtos esamų ir būsimų švietimo įstaigų vadovų rengimui ir vadybinių kompetencijų 

stiprinimui. Tikimasi  ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose dirbančių lyderių įsitraukimo 

kuriant aktyvią bendradarbiaujančių, besidalijančių profesine patirtimi vadovų bendruomenę, 

dalyvaujančią  sprendžiant aktualias savivaldybės švietimo problemas.   

Savivaldybė numato finansuoti 3 studijų vietas 2022-2023 m. ISM Vadybos ir ekonomikos 

universiteto magistrantūros studijų programoje „Švietimo lyderystė“. Daugiau informacijos apie šią 

studijų programą galima rasti ISM universiteto tinklalapyje https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste 

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS 

 

 

 

 

 

 

KANDIDATŲ ATRANKOS ETAPAI 
 

I etapas – paraiškos teikimas ir kandidatų 

atranka Jonavos rajono savivaldybės 

lygmenyje. Į antrą etapą bus pakviesti tik 

savivaldybės atranką perėję kandidatai.  

2022 m. birželio 1–10 d.    

II etapas – kandidatų atranka ISM 

universitete. 

Iki 2022 m. birželio 20 d. 

 

ATRANKOS KRITERIJAI SAVIVALDYBĖJE 

 

Atrankai teikiami dokumentai Atrankos kriterijai 

Atranka savivaldybėje vykdoma vertinant 

kandidatų užpildytas ir pateiktas paraiškas. 

 

Paraiškos forma skelbiama: 

Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos 

internetinėje svetainėje 

https://www.jonavosspt.lt/  

Jonavos rajono savivaldybės internetinėje 

svetainėje   www.jonava.lt 

  

Kandidato motyvacija (užpildyta paraiška). 

 

 

Jonavos rajono švietimo institucijų, mokyklų vadovai, vadovų pavaduotojai, mokytojai bei kiti 

švietimo sistemos darbuotojai, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per 

juos – rezultatams. 

https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste
https://www.jonavosspt.lt/
http://www.jonava.lt/


2 

 

I  ETAPAS. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖJE 
 

Kandidatų paraiškų teikimas. 

Paraiška teikiama el. paštu 

inga.sadzeviciene@jonavosspt.lt  

Iki 2022 m. birželio 10 d. 

Paraiškų vertinimas, kandidatų sąrašo 

sudarymas, sąrašo pateikimas ISM  

universitetui. 

Atranka savivaldybės etape negarantuoja 

automatinio patekimo į ISM universiteto 

sąrašą. 

Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje, 

dalyvauja antrame atrankos etape, kurį 

organizuoja ISM universitetas.  

Iki 2022 m. birželio 13 d. 

 

II ETAPAS. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS ISM UNIVERSITETE 
 

Dokumentai priimami Iki 2022 m. birželio 20 d. 

Motyvaciniai pokalbiai, pagrindinis priėmimas  Iki 2022 m. birželio 24 d. 

Priėmimo komisijos posėdis  2022 06 28 

Priėmimo rezultatų pranešimas  2022 06 30 

Sutarčių pasirašymas 2022 08 16 – 2022 08 31 

 

STUDIJUOJANČIOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Studijų sutartis tarp studijuojančiojo ir ISM universiteto; 

2. Sutartis tarp tiesioginio darbdavio ir studijuojančiojo. Įsipareigojimas ne mažiau kaip trejus 

metus po studijų pabaigos tęsti darbą Jonavos rajono savivaldybės švietimo sistemoje (Darbo 

kodekso 37 str. 4 d.). 

Sudaryti sąlygas studijuojančiajam dalyvauti privalomuose užsiėmimuose/paskaitose pagal iš 

anksto pateiktą studijų tvarkaraštį. 

 

Jeigu tiesioginis darbdavys ne savivaldybė, o kita savivaldybei pavaldi švietimo įstaiga (pvz., 

mokykla) – tarpininkauti tarp studijuojančiojo ir jo tiesioginio darbdavio dėl tokių sąlygų 

sudarymo. 

mailto:inga.sadzeviciene@jonavosspt.lt

