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Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyrius



UŽSIREGISTRAVUSIŲJŲ STATISTIKA  

Užsiregistravo 94

Direktoriai 79

L. e. direktoriaus pareigas 2

Pavaduotojai 9

Kiti 4

Vadovavimo švietimo įstaigai stažas

1-2 metai Apie 55 (užsiregistravusius)

Daugiau nei 2 metai 32



NAUJAUSI ŠVIETIMO DOKUMENTAI

• Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentas

• Lyderystės ir vadovavimo švietimo įstaigose stiprinimo gairės



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 
MINISTRO 2020 m. lapkričio 27 d. ĮSAKYMAS Nr. V-1858

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 
m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-393 „Dėl Švietimo įstaigų vadovų 
rezervo reglamento patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija.

Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d. 



ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ REZERVO REGLAMENTAS

Rezervą sudaro:

... pirmus dvejus metus švietimo įstaigų vadovais 
dirbantys asmenys, priimti į pareigas viešo konkurso 
būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 
tvarka, pageidaujantys gauti mentorystės paslaugą;



ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ REZERVO REGLAMENTAS

Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentas (toliau – reglamentas) 
nustato švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų rezervo 
(toliau – rezervas) paskirtį, sudarymą ir administravimą.

Rezervo formavimo tikslai – telkti asmenis, turinčius lyderystės 
gebėjimų; padėti asmenims, turintiems lyderystės gebėjimų, pasirengti 
vadovauti švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą); organizuoti 
rezerve esančių asmenų kompetencijų tobulinimą. 



Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 
mentoriai

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. VK-
225 „Dėl švietimo įstaigų vadovų mentorių sarašo tvirtinimo“ patvirtintas 43 mentorių
sąrašas:

16 gimnazijų, 

11 ikimokyklinio ugdymo,

4 neformaliojo švietimo,

4 pagrindinių mokyklų,

3 progimnazijų,

2 švietimo centrų ir kt.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/isivertinimas/mokyklu-lyderiams/mentoriams/

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/isivertinimas/mokyklu-lyderiams/mentoriams/


UŽSIREGISTRAVUSIŲJŲ STATISTIKA 

MENTORYSTĖS POREIKIS

Ilgalaikės 27

Trumpalaikės 35

Nepageidauja 32



ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ REZERVO REGLAMENTAS

Į g a l i o j u  Nacionalinę švietimo agentūrą:

2.1. sudaryti ir administruoti švietimo įstaigų vadovų rezervą; 

2.2. padėti švietimo įstaigų vadovų rezerve esantiems asmenims pasirengti eiti 
švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas; 

2.3. organizuoti švietimo įstaigų vadovų rezerve esančių asmenų vadovavimo 
švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų tobulinimą;

2.4. organizuoti švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų mentorių
atranką ir jų kompetencijų tobulinimą;

2.5. vykdyti švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų mentorių
veiklos vertinimą;

2.6. koordinuoti ir organizuoti švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 
vadovų ilgalaikę mentorystę.



KITA ŠVIETIMO PAGALBA (pirmus dvejus metus dirbantiems)

12.4. rezervo 3 grupei priskirtas švietimo įstaigos vadovas gali būti ne ilgiau kaip 
dvejus metus, jam ne trumpiau kaip metams gali būti skiriamas švietimo įstaigos 
vadovo mentorius reglamento priedo nustatyta tvarka.

Nuolatinio bendradarbiavimo renginiai: situacijos išsiaiškinimas, aktualių 
klausimų kėlimas, galimų bendradarbiavimo formų paieška, bendrųjų ir vadybinių 
kompetencijų tobulinimo galimybės ir kt. 

NŠA internetinės svetainės medžiaga https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-
departamentas/isivertinimas/mokyklu-lyderiams/dokumentai/

Lyderystės ir vadovavimo švietimo įstaigose stiprinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 23 įsakymu Nr. V-1817 ...........

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2790_f9646f37fe44d87e47013fd6887a07ba.pdf


Ačiū už dėmesį.


