
 
 

ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJA 

 

SKELBIA ATRANKĄ MATEMATIKOS MOKYTOJO(S) IR CHEMIJOS MOKYTOJO(S) 

PAREIGOMS UŽIMTI 

 

 

Atranka organizuojama konkurso būdu, 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. 

 

Pareigybės pavadinimas: matematikos mokytoja(s) 

Darbo krūvis: 21 kontaktinė valanda per savaitę (darbas su 5‒8 ir I‒IV gimnazijos klasių mokiniais) 

 

Pareigybės pavadinimas: chemijos mokytoja(s) 

Darbo krūvis: 8 kontaktinės valandos per savaitę (darbas su 8, I‒II gimnazijos klasių mokiniais) 

 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

 

Darbo užmokestis nustatomas, vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d.  Lietuvos Respublikos Valstybės 

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XII-198. 

 

Reikalavimai pretendentams:                                                                                                                

Aukštasis universitetinis atitinkamo mokomojo dalyko išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija.                                                                                                                                      

 

Privalumai: 

Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;                               

Gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose;                                                   

Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas. 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas); 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas; 

4. Gyvenimo aprašymą; 

5. Motyvacinį laišką;  

6. Rekomendaciją(-as) iš buvusių darboviečių (privalumas). 

 

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. birželio 30 d., pabaiga ‒ 2020 m. liepos 13 d.  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso 

paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.00 val.). 

Dokumentai pateikiami tiesiogiai adresu: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos raštinė, P. 

Višinskio g. 35, 76351 Šiauliai arba siunčiant registruotu laišku, arba el. p. rastine@sondeckis.lt 

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8 41 43 29 32, el. p. rastine@sondeckis.lt 

Informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje: www.ldb.lt 

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui. 

Konfidencialumas pretendentams garantuojamas. 

mailto:rastine@sondeckis.lt


 

Priedas  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(didžiosiomis raidėmis vardas, pavardė) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas, el. paštas) 

 

 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

direktoriui  

 

 

 

PRAŠYMAS 

LEISTI DALYVAUTI ATRANKOJE 

 

2020 m. ......................... mėn. ....... d. 

Šiauliai 

 

 

 Prašau leisti dalyvauti atrankoje ......................... mokytojo (-os) pareigoms užimti. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

2. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos. 

3. Gyvenimo aprašymas. 

4. Motyvacinis laiškas. 

5. Rekomendacija(-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi). 

 

 

                 ________________________            _________________________________________         

                            (parašas)                                                               (vardas, pavardė) 


