
Įstaigos pavadinimas: 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla 

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl 

tarnybinės būtinybės):  

Darbuotojas 

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 

Ugdymą organizuojantis skyriaus vedėjas 

Darbo vieta (miestas): 

Klaipėda 

Reikalavimai: 

• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (mokyklos profiliu), turėti pedagogo kvalifikaciją,  ne mažesnį 

kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą ir patirtį informacinių technologijų srityje; 

• turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu ir kitais ugdymą reglamentuojančiais 
dokumentais; 

• žinoti švietimo įstaigų veiklą, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugą, asmens duomenų apsaugą, 

dokumentų rengimą ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; 

• gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

• gebėti suprasti, kalbėti ir rašyti užsienio kalba ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu bent viena iš 

trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

• gebėti dirbti komandoje, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos 

bendruomenės narių santykius, laikytis pedagoginės etikos normų; 

• mokėti dirbti su Microsoft Office programomis ir naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis. 

• privalumas: ne mažesnė, kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtis arba ne mažesnė, kaip 

1 metų švietimo renginių organizavimo patirtis; 

• privalumas: turėti magistro kvalifikacinį laipsnį. 

Funkcijos: 

• dalyvauja rengiant ugdymo planą, metinį veiklos planą ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus;  

• dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją; 

• parengia mokytojų bei koncertmeisterių darbo grafikus, pildo mokytojų ir koncertmeisterių darbo apskaitos 

žiniaraščius; 

• organizuoja pedagoginių darbuotojų pavadavimą; 

• vykdo elektroninio dienyno administratoriaus funkcijas; 

• stebi ugdymo procesą, vertina ugdymo rezultatus, teikia pagalbą mokytojams ir mokiniams; 

• atsakingas už turizmo renginių ir edukacinių išvykų organizavimo tvarkos laikymąsi. 

Darbo užmokestis: 

Tarnybinis atlyginimas skaičiuojamas pagal koeficientą (9,1 - 10,0). Koeficiento dydis priklauso nuo turimo 
pedagoginio darbo stažo. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

• prašymas leisti dalyvauti konkurse; 

• asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

• gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 

• savo privalumų sąrašas su nurodytomis dalykinėmis savybėmis. 

Dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

8 46 346127 - direktorė 

8 46 340450 - direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Skelbimas galioja iki: 2021-07-15 

Konkurso data ir laikas: 2021-08-24, 11.00 val. 

 


