
Reikalingas vokiečių kalbos mokytojas  

Panevėžio Rožyno progimnazija skelbia konkursą vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. 

  

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. 

Darbo krūvis – 0,25 et. 

Pareiginės algos koeficientas priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. 

Preliminari pareiginė alga nuo 304 iki 345 Eur (0,25 pareigybės daliai).  

 

1.Kvalifikaciniai reikalavimai: 

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti įgijęs vokiečių kalbos mokytojo 

kvalifikaciją; 

1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo kategorija turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 

reikalavimų; 

1.3. gerai valdyti ir gebėti taikyti ugdymo procese informacines komunikacines technologijas; 

1.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas; 

1.5. gebėti dirbti su specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokiniais; 

1.6. išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, asmens duomenų 

apsaugos įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybės) tarybos sprendimais, 

Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės administracijos Švietimo ir 

jaunimo reikalų skyriaus dokumentais, Panevėžio Rožyno progimnazijos (toliau - progimnazijos) 

nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, ugdymo planu, direktoriaus įsakymais ir kitais 

mokyklos dokumentais, reglamentuojančiais ugdymą bei mokyklos darbą.  

2. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumentų kopiją (jei buvo pakeista pavardė – santuokos liudijimo 

ar kito dokumento kopiją); 

2.4. gyvenimo aprašymą; 

2.5. vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.  

2.6. atrinkus į pareigas, pažymos apie pedagoginį darbo stažą iš buvusių darboviečių. 

3. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 17 d. 15 val. el. paštu rastine@rozyno.panevezys.lm.lt.  

  

Atrankos konkursas numatomas 2020 m. rugpjūčio 20 d., 09.00 val. Rožyno progimnazijos 

skaitykloje (Rožių g. 20, Panevėžys). 

Apie konkursą galima pasiteirauti el. paštu rastine@rozyno.panevezys.lm.lt., tel. 8 640 19080 arba 

8 640 19103. 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu 

ir kviečiami į pokalbį.  
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