KONKURSAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI
Įstaigos pavadinimas: Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija (Biržų rajono
savivaldybės biudžetinė įstaiga; K. Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų r.)
Pareigos: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Pareigų pavadinimas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)
Pareigybės lygis: A2.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertrauktą pedagoginį darbo stažą;
3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo kategorija turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu
Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
reikalavimus;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio
raštingumo kvalifikaciją);
5. išmanyti ugdymo įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius
dokumentus, tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklės, dokumentų rengimo taisyklės;
6. 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.
Darbo pobūdis: vadybinę direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja
gimnazijos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, darbo tvarkos taisyklės,
pareigų pasiskirstymas tarp gimnazijos vadovų.
Darbo užmokestis: pareiginės algos dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. prašymas leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas;
5. užpildyta pretendento anketa pagal pateiktą priedą (2 priedas, anketa gali būti pildoma
vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai);
6. darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
Konkurso skelbimo data: 2019 m. birželio 21 d.

Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo – iki 2019 m.
liepos 4 d. (adresu K. Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų r.) gimnazijos raštinėje I-V nuo 8.00 iki
16.00 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai
apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti individualiai elektroniniu laišku iki 2019 m.
liepos 6 d. Pokalbis su pretendentais vyks 2019 m. liepos 8 d. nuo 10.00 val.
Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu ar elektroniniu
laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Kontaktiniai
duomenys išsamesnei informacijai: 8 450 54275, el. p. rastine@vabalninko.birzai.lm.lt
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