Skelbiamas konkursas dailės mokytojo
pareigoms užimti
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, biudžetinė įstaiga, P. Širvio g. 7/14 Zarasai,
LT-32124, įmonės kodas 190203229, skelbia konkursą dailės mokytojo pareigoms užimti.
Pareigybės pavadinimas – dailės mokytojas (-a).
Darbo vieta – P. Širvio g. 7/14, Zarasai.
Darbo sutarties rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal neterminuotą
darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Darbo krūvis – 16,32 val. (iš jų 12 kontaktinių val.) per savaitę, 0,45 etato.
Reikalavimai:
Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą dailės mokytojo
specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus
reikalavimus;
Gebėti taikyti IKT pamokų metu;
Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais;
Privalumai:
Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai
spręsti problemas;
Puikios dailės dalyko metodinės žinios.
Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir
pedagoginio darbo stažo.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą.;
6. pažymą apie pedagoginį darbo stažą;
7. pažymą dėl įtariamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
Pretendentas gali pateikti motyvacinį laišką, rekomendaciją (-as) iš buvusių
darboviečių.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir
kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo
dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. Zarasų Pauliaus Širvio
progimnazijos raštinėje, P. Širvio g. 7/14 Zarasai. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai
arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami
pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbio su visais
pakviestais pretendentais.
Atranka vyks 2022 m. rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienį). Laikas bus praneštas
individualiai.
Data, iki kurios pateikiami dokumentai – 2022 m. rugpjūčio 14 d.
Adresas: P. Širvio g.7/14, Zarasai
Telefono numeriai pasiteirauti: 8-385 53515, 8-672 53125
Elektroninio pašto adresas sirvio.mok@zarasai.lt
Mokyklos direktorė Aldona Navickienė.

