BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA
SKELBIA ATRANKĄ PRADINIO UGDYMO UŽSIENIO KALBOS
(ANGLŲ K.) MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI
1. Atranką skelbia: Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, biudžetinė įstaiga,
K.Šakenio g. 12, LT-41338 Vabalninkas, Biržų r.: tel.: (8 450) 54275. Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290547170. Darbo vieta: Biržų r. Vabalninko Balio
Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcis centras, adresas: Londono g. 23, Kratiškių k.,
Biržų r. LT- 41285 Biržų r.
2. Pradinio ugdymo užsienio kalbos (anglų k.) mokytojo veiklą reglamentuoja Biržų r.
Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos nuostatai, mokytojo pareigybės aprašas, vidaus tvarkos
taisyklės, gimnazijos direktoriaus įsakymai ir kiti norminiai dokumentai.
3. Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija, įgytas vienas iš mokytojų rengimo
pradiniam ugdymui ar dėstomam dalykui studijų programų ar edukologijos studijų krypties
programų ir turintis pradinio ugdymo ar dėstomo dalyko mokytojo kvalifikaciją.
2. Bendrųjų ugdymo planų, mokytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
3. Pareigingumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.Gebėjimas
bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai
dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių
tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
4. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo sričiai
priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas.
5. Gebėjimai ir nuostatos šiose skaitmeninio raštingumo kompetencijos srityse: informacijos
valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas
ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.
4. Darbo krūvis: 0,26 etato.
5. Darbo sutartis – neterminuota.
6. Darbo užmokestis: priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo
(pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,44 – 10,45).
Privalumai:
Patirtis organizuojant ir vykdant mokyklos veiklos projektus;
Aktyvi metodinė veikla;
Nuolatinis profesinis tobulėjimas;
Rekomendacijos.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Pažymą apie darbo stažą.
Taip pat pretendentai gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.
Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. Pretendentai, atitinkantys atrankos
reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai pateikiami
asmeniškai adresu: K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, LT-41338 Biržų r., bei siunčiami
registruotu laišku arba elektroniniu paštu; rastine@vabalninko.birzai.lm.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informaciją apie konkursą skelbiama internete adresu www.vabalninkomokykla.lt
Telefonas pasiteiravimui +37061286524

