
 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija skelbia atranką anglų kalbos mokytojo pareigybei 

užimti 

 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija skelbia atranką anglų kalbos mokytojo pareigybei užimti nuo 

2021 m. rugsėjo 1 d. Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. 

įsakymu Nr. V-1680. 

Darbo krūvis – ~1512 metinių valandų (daugiau nei 20 kontaktinių valandų per savaitę 

darbui su 9–12 klasių mokiniais). Darbas nuolatinis. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos 

pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (nuo 1315 iki 1718 eurų per 

mėnesį, neatskaičius mokesčių).  

Kvalifikaciniai reikalavimai:  

1. Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir reikalavimus 

mokytojų kvalifikacijai, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 

aprašo patvirtinimo“.  

2. Privalumas – vyr. mokytojo, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.  

3. Taisyklinga komunikacija lietuvių kalba, geri bendravimo ir bendradarbiavimo 

komandoje įgūdžiai, atsakingumas ir pareigingumas. 

4. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas. 

 

Privalumai: 

• Dalyvavimas konkursuose, projektuose, konferencijose, kvalifikaciniuose seminaruose ir 

kt., ugdytinių pasiekimai. 

 

Pretendentas iki š. m. rugpjūčio 20 d. 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. Buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtina).  

7.  Paskutinių 3 metų mokinių pasiekimų sąvadą ir jų laikytų egzaminų rezultatų analizes 

(nebūtina).  

 

Pretendentų dokumentai priimami Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos raštinėje kiekvieną darbo 

dieną nuo 8.00 val. iki 16.00 val. adresu Dainų g. 7, LT-78325 Šiauliai arba el. paštu 

romuvos.gim@siauliai.lt iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. (įskaitytinai). 

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia gimnazijos administracija tel. (8 41) 55 

01. 

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2021 m. 

rugpjūčio 25 d. nuo 10.00 val. Pretendentai apie konkretų laiką bus informuoti asmeniškai 

telefonu.  

Atvykstant į pokalbį pretendentai privalo turėti pateiktų dokumentų originalus, gali pateikti 

kitus pedagogo veiklą atspindinčius dokumentus. 

Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.  
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