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Atstovavimas darbo grupėse ir komisijose
• Konsultacijos dėl etatinio mokytojų darbo modelio įvedimo 2018 m.
kovas – birželis.
• Dėl mokinių ugdymo apskaitos tvarkymo reglamentavimo
elektroniniuose dienynuose 2018 m. spalis.
• Darbas mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisijoje 2018 m.
rugsėjis – lapkritis

• Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos atstovavimas
ŠMSM sudarytoje darbo grupėje dėl etatinio modelio tobulinimo
2018 m. gruodis – 2019 m. kovas.
• Darbas vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijoje nuo
2017 m.
• Darbas ugdymo turinio atnaujinimo grupėje 2018 m. kovas – gegužė
• Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos atstovavimas
susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidente 2018 m. gruodžio 6 d.
• Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas 2018 m. kovas – 2019 m. vasaris

Konferencijos
• Konferencija „vaikų saugumo užtikrinimas: ugdymo įstaigos ir tėvų
partnerystė“ 2018 m. vasario 8 d. LR Seime
• Diskusija „MEDUS – mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistema.
Daugiau medaus ar deguto“ 2018 m. balandžio 25 d.
• Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigų vadovų Rudens forumas 2018 m.
lapkričio 8 – 9 d.
• Konferencija „Bendrojo ugdymo turinio kaitos iššūkiai LR Seime 2018
m. gruodžio 10 d.

• ŠMSM konferencija „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos
diegimo gerųjų praktikų sklaida“, 2018 m. gruodžio 13 – 14 d.
• Tarptautinė EIGE-Civil Society konsultacija „Beijing +25“, 2019 m.
sausio 31 – vasario 1 d.
• Consilium Educationis 2019 m. vasario 13 d.
• Tarptautinė gerosios praktikos sklaidos konferencija „Nuolatinis
mokyklų tobulinimas: Lietuvos ir užsienio šalių patirtys“ 2019 m. kovo
28 d.

Viešosios konsultacijos
• Konsultacija Lietuvos Žemės ūkio ministerijoje su Europos komisaru V.
Andriukaičiu dėl mokinių sveikos gyvensenos 2017 m. gruodžio 28 d.
• Viešoji konsultacija ŠMSM „Mokyklos savarankiškumo didinimas –
bendrųjų ugdymo planų atnaujinimo tikslas“ 2019 m. vasario 19 – 21
d.
• Viešoji konsultacija NEC dėl Brandos egzaminų 2019 m. vasario 27 d.
• Viešosios konsultacijos ŠMSM dėl bendrojo ugdymo turinio kaitos
2019 m. vasaris - kovas

Rezoliucijos
• Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos konferencijos, „Švietimas
Lietuvos dabarčiai ir ateičiai“, vykusios 2018 m. gegužės 21 d. Vilniuje,
• Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų,
Lietuvos tėvų forumo ir profesinių sąjungų viešas kreipimasis „Dėl
ugdymo turinio kaitos ir švietimo struktūrinių reformų“ 2019 m.
sausio 4 d.
• Consilium Educationis rezoliucija „Dėl tvarios švietimo sistemos“ 2019
m. vasario 13 d.

LMVA konferencijos
• Gera mokykla Lietuvai: kryptys ir darbai 2017 m. Kauno technologijos
universiteto „Santakos“ slėnis.
• Švietimas- Lietuvos dabarčiai ir ateičiai 2018 m. Lietuvos Respublikos
Seimas.
• ESHA konferencija. Estijoje, 2018 m.
• Pokyčiai bendrajame ugdyme – etatinio pedagogų darbo apmokėjimo
įgyvendinimas, vadovų vertinimo ir skyrimo reglamentavimas. Susitikimas
ŠMSM 2018 m.
• Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos diegimo gerųjų praktikų
sklaidos konferencija. Dubingiai, 2018 m.
• Etatinio pedagogų darbo apmokėjimo įgyvendinimo pokyčiai, švietimo
priežiūra, vadovų vertinimo ir skyrimo reglamentavimas bei kt. Diskusija
Druskininkuose 2019 m.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovų nuomonės
apie situaciją skyriuose (Druskininkai 2019m)
• Beveik visom mokykloms trūksta lėšų švietimo pagalbai.
• Daliai mokyklų trūksta lėšų valdymui.
• Savivaldybėse už metinius (gerus ir labai gerus) įvertinimus vadovams
keliamas atlyginimas nuo 5 iki 15 %.
• Dalyje rajonų mokyklų, kurių klasių komplektai subalansuoti,
mokytojams darbo užmokestis didėjo.
• Dalyje miesto mokyklų, ypač didmiesčių gimnazijų, mokytojų darbo
užmokestis nedidėjo, kitur net mažėjo.
• Maždaug iki 10 % Lietuvos švietimo įstaigų (ypač ikimokyklinio
ugdymo) neįvyksta vadovo atrankos konkursai nes nėra kandidatų.
• Kitais metais situacija bus dar blogesnė, mūsų manymu gali būti, kad
iki 30% Lietuvos švietimo įstaigų gali likti be nuolatinio vadovo.

Taigi iššūkiai ir galimybės!
• Nuolat kintantys teisės aktai.
• Vadovų „eksponentinis“ atsakomybių didėjimas.
• Vadovų kadencijos.
• Vadovų kompetencija.
• Visuomenės informacinis, edukacinis išprusimas.
• Mokyklų bendruomenių emocinė sveikata.
• Duomenimis grįstas valdymas.

Tai, kas vyksta - Švietimo bendrojo ugdymo valdymo
- „onkologija“...

• Pasaulyje, net Lietuvoje, turime daug puikių pavyzdžių
tik ar juos matome....
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