Telšių švietimo centras, biudžetinė įstaiga, skelbia konkursą Telšių švietimo centro
skyriaus pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjo pareigoms eiti.
Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 35., LT-87104 Telšiai. Įstaigos kodas: 195431261
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Turėti edukologijos (specialiosios pedagogikos) arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį
ar jam prilygstančią specialiojo pedagogo ar psichologo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip
trijų metų praktinio darbo patirtį ir atitikti šiuos reikalavimus:
1.1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
1.3. 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;
1.4.ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse
nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos
Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
1.5.mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer,
MS Office programos paketu;
1.6.išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis švietimo pagalbos veiklą reglamentuojančiais
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 1 priedą.
4. Vadovavimo PPT gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl PPT veiklos (tikslų,
prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo
vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio valdymo; švietimo
įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo)
įgūdžiai). Vadovavimo PPT gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5
puslapių teksto).
5. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
6. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius
dokumentus turi);
7. Užpildytą pretendento anketą.
7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendento dokumentų pateikimas
Pretendentai dokumentus turi pateikti per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per
Valstybės tarnybos valdymo sistemą. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių
dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų
patikslinimo ar papildymo Telšių švietimo centro direktoriaus sprendimu terminas gali būti
pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų
duomenų pateikimo.

Pretendentams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus ir pateikusiems visus privalomus
dokumentus bei neigiamai atsakius į pretendento anketos 4-10 klausimus Telšių švietimo centras
per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę
sistemą išsiųs pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, kur bus nurodytas atrankos data
vieta ir laikas.
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų privalomų
dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų
kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse apie tai bus pranešta per 22 kalendorines dienas nuo
konkurso paskelbimo datos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).
Informacija teikiama tel.: (8 444) 60213, mob. 8 61614056.
Dokumentai priimami nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. rugsėjo 25 d.
Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2017 m. rugsėjo
27 d. nuo 10.00 val., apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 444) 60213.

