Įstaigos pavadinimas

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (Teatro skyrius)

Pareigos

Teatro ir integralaus scenos meno skyriaus vedėjas (-a);
Pareigybės lygis – A2

Darbo vieta

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (Teatro ir integralaus scenos meno
skyrius, Kovo 11-osios g. 108)

Reikalavimai



aukštasis universitetinis išsilavinimas;



ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtis ir pedagogo
kvalifikacija;



mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 arba aukštesniu lygiu;



mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus;



atitikti reikalavimus, nustatytus reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše,
patvirtintame LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29
d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“;



gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;



mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“,
„MS Outlook“, „Internet Explorer“.

Funkcijos



organizuoti skyriaus ugdomąją bei metodinę veiklą;



ruošti ataskaitas apie skyriaus veiklą;



sudaryti skyriaus mokytojams bei akomponiatoriams pedagoginį darbo krūvį;



rengti pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sąrašus, darbo grafikus;



sudaryti keliamųjų ir mokyklinių baigiamųjų egzaminų grafikus;



ruošti su skyriaus veikla ir ugdymo proceso organizavimu susijusių įsakymų
projektus;



organziuoti skyriuje naujų mokinių priėmimą;



teikti siūlymus, formuluojant strateginius mokyklos veiklos tikslus, rengiant
ugdymo plano projektą;



inicijuoti teatro ir integralaus sceno meno skyriaus renginius ir dalyvauti
bendruose įstaigos renginiuose, projektuose pagal poreikį;



Darbo užmokestis

kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už

darbą įstatymu. Taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,4
iki 12,2 atsižvelgiant į išsilavinimą, suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą.
Dokumentai, kurie turi
būti pateikti



prašymas leisti dalyvauti atrankoje;



asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;



išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;



pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;



pažymą apie pedagoginį darbo stažą;



kompiuterinio raštingumo kursų pažymėjimas;



gyvenimo aprašymas;



motyvacinis laiškas (pageidautina).

Dokumentų priėmimo
vieta

Dokumentų priėmimo vieta: Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla Krėvės
pr. 50 arba el. paštu info@ksmm.lt

Kontaktiniai duomenys
išsamesnei informacijai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: administracijos tel.: 8-37 361614

Dokumentų priėmimo
terminas

iki 2023 m. sausio 16 d. 16:30 val.
Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu
arba elektroniniu paštu.

