Skelbiamas konkursas Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus
pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti
Skuodo r. Mosėdžio gimnazija (Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Salantų g 5, LT-98271, Mosėdis,
Skuodo r., tel.8 440 76232, el. p. info@mosedis.lt, kodas 290893610) skelbia konkursą
direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1 et.) užimti.
1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo
programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų
diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą,
elektroninio dienyno administravimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti
ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų
ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų
duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais
gimnazijos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų
mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti
kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.
2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.
1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
2.5. Išmanyti gimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus,
gimnazijos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir
įforminimo taisykles, raštvedybą.
2.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.
2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine
reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir
pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti
direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti
mintis žodžiu ir raštu.
2.8. Pretendento privalumai: vadybinio darbo patirtis; išklausytos švietimo vadybos kvalifikacijos
tobulinimo programos (kursai); patirtis tarifikacijų, pamokų pasiskirstymo, žiniaraščių rengime.

3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).
3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių
dokumentų kopijas.
3.3. Gyvenimo aprašymą.
3.4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus
asmeniškai) (priedas 2).
3.5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės
savybės.
4. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu
laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus
grąžinami pretendentui. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų
kopijos, patvirtintos notaro.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos administracijoje adresu
Salantų 5, LT-98271, Mosėdis, Skuodo r..
Dokumentų priėmimo pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 18 d., atrankos data 2017 m. rugpjūčio
23 d. 11.00 val.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos direktorė
Audronė Šverienė tel. +37068676488

Priedas 1
________________________________________________
(vardas, pavardė)

_______________________________________________________________
(adresas, telefonas)

Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos Direktorei
Audronei Šverienei

PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI
2017 m. ______________
Mosėdis

Prašau leisti dalyvauti konkurse Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui
pareigoms užimti.
PRIDEDAMA:
1.
2.
3.

______________
(parašas)

________________________________________
(vardas, pavardė)

Priedas 2
PRETENDENTO ANKETA
1. Pretendentas
____________________________________________________________________________
(vardas ir pavardė, asmens kodas)

2. Įstaiga, kuriai pateikiama anketa: Skuodo r. Mosėdžio gimnazija.
3. Pretenduojama į Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui
pareigas.
4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje mokykloje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi
giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis,
vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar
kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas mokykloje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu
kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą?
________________________________________________________________________________
(jeigu taip – nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

5. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia Jums eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3
punkte, taip pat pareigas šios anketos 3 punkte nurodytoje mokykloje?
________________________________________________________________________________
6. Ar esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)?
____________________________________________
7. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys?
____________________________________________________________________________
(į šį klausimą privalo atsakyti tik pretendentas į įstaigos vadovo pareigas)

Pretendentas
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

2017 m.
_________________
(data)

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Konkursų pareigoms, įtrauktoms į
konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 13 punkte
________________________________________________________________________________
_______.

Direktorius
(Parašas)

2017 m. ______________

(Vardas ir pavardė

