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Forma patvirtinta
Savivaldybes administracijos direktoriaus
2015 m.lapkridio 6 d. isakymu Nr. A_1249

KONKURSU PASKELBIMO SIAUI4I MIESTO SAVIVALDYBES INTERNETO
SVETAINEJE FORMA
2018 m. geguZes 7 d.
Siauliai
f

s;taigos pavadinimas

:

Siauliq Salduves progimnazij a
Pareigq pavadinimas:

Neformaliojo Svietimo skyriaus vedejas 0,5 etato
Reikalavimai:

l.Tureti aukstaji universitetini issilavinim4 ir pedagoging kvalifikacij4.

{

2.Tureti ne maZesni kaip 2 metq darbo staZ4 svietimo
istaigoje.
3' Gerai moketi lietuviq kalb4, sklandZiai destyti mintis Lodliuir rastu, Zinotidokumentq
tvarkymo taisykles, moketi rengti progimnazijos vidaus

dokumentus.

.

4' Buti susipaZinusiam su aktualiais Svietimo
istaigq veikl4, vaiko teisq apsaug4 ir darlbo santykius
reglamentuoj andiais nacionaliniais ir miesto teises aktais.

,

5. Zinoti Siuolaikines pedagogikos, neformaliojo Svietimo pagrindus, gebeti juos
taikyti savo
veikloje.
6. Gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagarba ir pagalba grindZiamus Svietimo

istaigos

:

be:ndruomenes nariq santykius.
7. Moketi kaupti, sisteminti, analizuoti informacijq, planuoti
berndruomenes veikl4,

ir organizuoti progimnazijos

vertinti, analizuoti ugdymo procesQ, teikti si[lymus veiklai

tobuLlinti.

Moketi dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentq apskaitq, priimti ir siqsti informacijql.
9. Privalumai: anglq kalbos mokejimas, tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.

:

8.

Frmkcijos:
1.

Teikti pasitlymus progimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui.

2. Organizuoti neformalqji Svietim4, qrkdl-ti jo prieZiur4, tvarkara5dio sudarym4.
3' Rengti neformaliojo Svietimo plan4 (program4), organizuoti jo
igyvendinim4 telkiarnt mokyklos
bendruomeng.

4. Otganizuoti mokiniq ir mokytojq budejim4, rengti grafikus, vykdyti budejimq
kontrolg.

:

5i'

Inicijuoti ir koordinuoti projektq veikl4, organizuoti jq
r,ykdym4 ir kontrolg, palaikl-ti rysius

su

socialiniais partneriais.
6'' Planuoti

ir kontroliuoti

su neformaliuoju Svietimo procesu susijusiq renginiq prol;imnazijoje

ir,

jos ribq organizavimq, organizuoti ir kontroliuoti
dalyvavim4 su neformaliojo Svietimo procesu l
susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija.

uLZ

,

7. Koordinuoti 1-8 klasiq vadovq veikl4.

8' Organizuoti tevq (globejq, rlpintojq) informavim4 neformaliojo
Svietimo

9'

Rengti

ir teikti direktoriaus pavaduotojui

valstybinems organizacijoms ir

1l'

l

ugdymui su neformaliuoju svieti:mu susijusiq:

progimnazijos vidaus tvarkr+, instrukciiq ir reglamentq projektus
10' Rengti teises aktuose numatyt4 su neformaliuoju Svietimu
b,ei

klausimais.

.

:

susijusi4 informacij4 savivaldybiq

institucijoms.

organizuoti rysiq, susijusiq

i

su

neformaliuoju Svietimu, uLmezgimE palaikym q ir..
bendradarbiavim4 su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais
ir fiziniais asmerrimis, vietos.
br:ndruomene, kitomis mokyklomis.

yz' Rinkti ir teikti

progimnazijos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti
reikaling4
informacijq ir duomenis progimnazijos vadovams ir kitiems progimnazijos
padalinianrs.
l1\' oryanizuoti ir analizuoti, vykdyti neformaliojo ugdymo uZsiemimq,
programq
121. Kuruoti mokiniq savivaldos veikl4.

prir:Ziur4.

1li' fgyvendinti progimnazijoje taikomas sistemas, stebeti kievieno mokinio
individuali 4pazangE
sirtkiant asmenybes Dgties.

Darbo uZmokestis:

apmokejimui taikomas pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas pagal sgsitarim4
priklausomai nuo darbuotojo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties (metais) intervale
darrbo

nuo 4,62

iki6,68 BD.
Dokumentai, kurie turi buti pateikti:

l.

Pra5ym4 leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybg patvirtinantis dokumentas;
3. I5silavinim4 patvirtinantys dokumentai,
kv alifi kaciniams reikalavimams ;

kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitikti

4. Gyvenimo apra5ym4;
5. UZpildyt4 pretendento anket4 (Pretendento anketos
formos pqvyzdys patvirtintas 2017 m.
birielio 2l d. Lietuvos Respublikos vyriausybds nuturimu Nr. a96).

' '

6. Asmeniniq privalumq sqrasas, nurodant savo gebejimus ir dalykines savybes.

l

.Pretendentq atrankos biidas testas Lodiiu (pokalbis). pretendentams,
kurie atitiks konkurso
skelbime nustatytus reikalavimus, pranesimai apie
dalyv,ivinl1atrankoje, bus issiqsti elektroniniu
pra5tu

individualiai.

Dokumentai priimami adresu:
Ellektroniniu budu per valstybes tarnybos valdymo informacing
sistem4 ryATIS praiiymq teikimo
moduli)
X.ontaktiniai duomenys

i

S

same snei

informacij ai :

adresas K.Kalinausko g. 19, LT-76219 Siauliai,

l5 kab. (rastine),

pasiteiravimo telefono numeris 8 (41) 43386l,elektroninio
pasto adresas salduves@salduve.lt
i5rsamesne

vial'

informacija.apie skelbiam4 konkurs4 teikiama darbo dienomis
nuo g.00 valt. iki

ir nuo l2'45"val' iki 16'45'

val'

o

purt"tii-o

o interneto

Direktore

SLIDERINTA
Sieruliq miesto savivaldybes administracijos
Svietimo, kulturos ir sporto departamento
Sv,ietimo skyriaus vyriausioj i specialiste,

201 8-0s-07

12.00

t".vu"r,-"aay-o
svetaineje.
valstybes

Natalija Ikunickiene

:

:
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