
TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS SKELBIA 

KONKURSĄ Į   GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, 

MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS 

PADALINIO CENTRO (STEAM) VADOVO PAREIGAS 
  

      Pareigybė – padalinio vadovas, 1 pareigybė (40 darbo valandų per savaitę). Pareigybės lygis – 

A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,48). 

 

 Pagrindiniai  reikalavimai pretendentui: 

 

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, 

ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginis stažas . 

                      2. Vietos savivaldą reglamentuojančių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės 

nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

neformalųjį ugdymą išmanymas, gebėjimas taikyti praktiškai. 

 3. Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti Centro bendruomenės veiklą, 

derinti veiklas su kitais padaliniais. 

 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

                      5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. 

nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ 

reikalavimus. 

 6. Mokėjimas rengti dokumentus pagal ,,Dokumentų rengimo taisykles“. 

                     7. Domėjimasis naujomis mokymo metodikomis ir pedagoginėmis, švietimo 

vadybinėmis naujovėmis. 

                     8. Iniciatyvumas, organizaciniai gebėjimai, geri bendravimo įgūdžiai. 

                  Pagrindinės funkcijos: 

-  inicijuoja, koordinuoja ir kontroliuoja STEAM centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, 

uždaviniams įgyvendinti, užtikrina jų kokybę; 

- planuoja STEAM centro veiklą, rengia strateginius planavimo dokumentus ir juos įgyvendina; 

- rengia STEAM centro personalo pareigybių aprašymus ir teikia juos Įstaigos vadovui tvirtinti; 

- planuoja finansinių išteklių poreikį ir teikia informaciją Įstaigos vadovui; 

- teikia siūlymus Įstaigos vadovui dėl STEAM centre veikiančių laboratorijų įkūrimo, pertvarkymo 

ir kitais STEAM centro veiklos klausimais; 

-  rengia su STEAM veikla susijusių teisės aktų projektus ir teikia Įstaigos vadovui; 

-  rūpinasi STEAM centro žmogiškaisiais, materialiniais, finansiniais ištekliais; 

- analizuoja ir vertina STEAM centro veiklą, inicijuoja ir vykdo STEAM centro veiklos kokybės 

įsivertinimą; 

-  rengia ataskaitas apie STEAM  centro vykdomus veiklos rezultatus ir numatomus darbus; 

-  atstovauja  STEAM centrui kitose institucijose ir įstaigose; 

- bendradarbiauja su kitais nacionaliniais ir regioniniais STEAM centrais, įstaigos partneriais ir 

kitomis organizacijomis; 

- užtikrina informacijos sklaidą apie STEAM centre vykdomas veiklas; 

- sudaro ir užtikrina STEAM centro lankytojams ir darbuotojams saugias ir sveikatai 

nekenksmingas darbo sąlygas.        

                  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 



                  Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti konkurse, asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ir 

kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikacijai, gyvenimo aprašymą. 

 Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu 

laišku iki 2021 m. birželio 18 d. 15.45 val. Tiesiogiai dokumentai teikiami Tauragės pagalbos 

mokytojui ir mokiniui centre (Aerodromo g. 6.); registruotu laišku teikiami adresu: Tauragės 

pagalbos mokytojui ir mokiniui centras (Aerodromo g.,  72186 Tauragė); elektroniniu paštu 

teikiami adresu: v.mejeriene@gmail.com 

  

 Pasiteirauti galima: tel. (8 446) 55244, 8 655 32812 

  

 Pretendentai apie konkurso datą ir laiką  bus informuoti telefonu ir el. paštu. 

   

_______________________ 


