
Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms uZimti

Skelbiamas atviras konkursas
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazij os

(BiudZetine jstaiga, Birutes g.2.LT- 62151 Alytus, tel. (8 315) 51931, faks. (8 315) 51931,
el. p. mokykla@vanagogimnazija.lt Duomenys kaupiami ir saugomiJuridiniq asmenq registre, kodas 291055670)

direktoriaus pavaduotoj o ugdymui pareigoms uZimti

1. Darbo pobldis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualiq ugdymo planq, ugdymo
programq, pamokq tvarkaraSdiq rengimq ir igyvendinim4, inicijuoti naujq mokymo(si) technologijq
ir strategijq diegim4, uZtikrinti ugdymo proceso igyvendinimq, gimnazijos veiklos isivertinimo
organizavim4, vykdyti ugdymo proceso stebesen4, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybg, teikti
metoding pagalb4 mokiniams ir mokytojams, rengti statistiniq duomenq ataskaitas, rengti Mokiniq
registro, Pedagogq registro duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jl'l tevais (globejais,
rlpintojais), mokyojais ir kitais gimnazijos bendruomenes nariais, rengti direktoriaus isakymq,
susijusiq su ugdymo veikla, ir kitq gimnazijos veikl4 reglamentuojandiq dokumentq projektus.
2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1. Tureti aukStqji universitetini ar jam prilygint4 iSsilavinim4 ir pedagogo kvalifikacij4.
2.2. Ne maZesni kaip 5 (penkiq) metq pedagoginio darbo staZE ir ne maZesng kaip penkeriq metq
pedagoginio vadybinio darbo patirti.
2.3. Gerar moketi lietuviq ka1b4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr.
1688 ,,Del valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo" reikalavimus.
2.4. Moketi naudotis informacinemis technologij omis.
2.5. I5manyli gimnazijos veiklos organizavim4, ugdymo procesq reglamentuojandius dokumentus,
gimnazijos tikslus ir uZdavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos
Respublikos istatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, LR Darbo kodeksas,
dokumentq rengimo ir iforminimo taisykles, ra5tvedybE.
2.6. Moketi ne maZiau kaip vienE ES uZsienio kalb4. Privalumas - anglq kalba.
2.7. Bn1.i pareigingam, darb5diam, kflrybiSkam, iniciatyviam, pasiZymeti nepriekai5tinga profesine
reputaci-ia, elgesiu, gebeti dirbti komandoje; gebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo ir
pavaldZiq darbuotojq darb4, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebeti savaranki5kai vykdyti
direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas, sklandZiai reik5ti
mintis LodLiu ir ra5tu.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. Pra5ym4 leisti dalyvauti konkurse.
3.2. Asrnens tapatybg, i5silavinim4, kvalifikacij4 ir darbo staZ4 patvirtinandius dokumentus ir Siq

dokumentq kopijas.
3.3. Gyvenimo apra5ym4.
3.4. Asmeniniq privalumq s4ra54, kuriame laisva forma nurodyti gebejimai, igUdZiai ir dalykines
savybes.
4. Pretendentq atrankos budas - testas ZodZiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso
skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavim4 atrankoje, atrankos dat4, vietq ir
laik4 bus informuoti asmeniSkai.
5. Privalumai:
5.1. gebejimas sudaryti pamokq tvarkaraStigimnazijos l-ll ir III*IV klasiq mokiniams;
5.2. gebejimas rengti strateginio planavimo dokumentus;
5.3. ugdymo plano ir individualiq planq sudarymo patirtis.
6. Dokumentai priimami 14 kalendoriniq dienq nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentas gali
pateikti dokumentus tiesiogiai, elektroniniu paStu mokykla@vanagogimnazija.lt arba siqsti
registruotu lai5ku.



Dokumentai priimami tki2020 m. sausio 24 d. 17.00 val. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
gimnazijos raStineje, Birutes g. 2, Alytus, 62157.
I5sami4 informacij4 apie skelbiam4 konkurs4 teikia Alyaus Adolfo Ramanausko-Vanago
gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas tel. (8 315) 52 074.
Informacij a apie konkurs4 paskelbt a 2020 -0 I -09 .



Priedas I

(vardas, pavarde)

(adresas, telefonas)

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazij os

direktoriui

PraSau leisti dalyvauti konkurse Alytaus Adolfo

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1,0 et.) uZimti.

PRIDEDAMA:

1.

2.

a
1

(para5as)

PRASYMAS
DEL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UZTVTTT

2020 m.

Alytus

Ramanausko-Vanago gimrLazijos

(vardas, pavarde)



Priedas 2

PRETENDENTO ANKETA

1. Pretendentas

(vardas ir pavarde, asmens kodas)

2. {staiga. kuriai pateikiama anketa. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.
3. Pretenduojama i Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojo
ugdymui pareigas (1,0 et.).

4. Ar Sios anketos 3 punkte nurodytoje mokykloje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi
giminystes ar svainystes rySiai (tevai, iteviai, broliai, seserys ir jq vaikai, seneliai, sutuoktinis,
vaikai, ivaikiai, jq sutuoktiniai ir jq vaikai, taip pat sutuoktiniq tevai, broliai, seserys ir jq vaikai), ar
kurio nors i5 Siq asmenq ir J[sq darbas mokykloje taptq susijgs su vieno tiesioginiu pavalldumu

kitam arba su vieno teise kontroliuoti kit4?

(eigu taip - nurodykite tokio asmens pareigas, vard4 ir pavardg)

5. Ar Lietuvos Respublikos istatymai draudZia Jums eiti pareigas, nurodytas Sios anketos 3 punkte,
taip pat pareigas Sios anketos 3 punkte nurodytoje mokykloje?

6. Ar esate pripaZintas neveiksniu (ribotai veiksniu)?

7. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys?

(i 5! klausimq privalo atsakyti tik pretendentas i istaigos vadovo pareigas)

Pretendentas
(ParaSas) (Vardas ir pavarde)

2020 m.
(data)

Zymaapie pretendento atitiktireikalavimams, kurie pamineti Konkursq pareigoms, ltrauktomr; i
konkursiniq pareigq sqraS4, organizavimo tvarkos apra5o 13 punkte

Direktorius

2020 m.
(data)

(ParaSas) (Vardas ir pavarde)


