
Atranka mokinių socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai pedagogo  

1,0 etato pareigoms užimti 
 

Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija skelbia pretendentų atranką mokinių socialinių kompetencijų 

ir ugdymo karjerai pedagogo 1,0 etato pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

1. Aukštasis išsilavinimas ir / arba jam prilyginamas išsilavinimas.  

2. Gebėjimas ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti 

(plėtoti) savo karjerą. 

3. Gebėjimas plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti 

darbo rinkos padėtį. 

4. Gebėjimas ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo 

(plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus. 

5. Gebėjimas padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už 

sprendimus, ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.  

6. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas. 

7. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje. 

Mokinių socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai pedagogui priskiriamos šios 

funkcijos: 

• Organizuoti profesinį veiklinimą pagal SKU modelį: profesinio veiklinimo vizitus, 

renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, aukštosiomis mokyklomis, 

progimnazijomis, darbdaviais ir kitais asmenimis. 

• Fiksuoti gimnazijos veiklos ir SKU kalendoriuose ugdymo karjerai renginius, vykdyti jų 

viešinimą gimnazijos svetainėje, pagal galimybes – kituose informaciniuose leidiniuose. 

• Vesti pasirenkamo dalyko „Karjeros planavimas“ pamokas. 

• Teikti asmenines ir grupines konsultacijas bei informaciją, susijusią su karjeros klausimais, 

mokiniams ir / arba jų tėvams. 

• Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, 

švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles. 

• Organizuoti IV klasių mokiniams mokymus apie stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką, 

konkursinio balo skaičiavimą, prašymo pildymą.  

• Vykdyti gimnaziją baigusių mokinių (alumnų) karjeros stebėseną, organizuoti jiems skirtus 

renginius, palaikyti su jais bendradarbiavimą.  

• Dalyvauti gimnazijos metinio plano ir strateginio plano rengime. 

• Bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, organizuoti mokinių bendrųjų-socialinių 

kompetencijų aplanko pildymą. 

• Vykdyti kitas su ugdymo karjeros paslaugomis mokykloje susijusias funkcijas, jeigu tai 

reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui (gimnazijos svetainės „Ugdymas 

karjerai“ rubrikos priežiūra, gimnazijos socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“ administravimas 

ir t. t.).  

• Siekiant ugdyti mokinių socialines pilietines kompetencijas, plėtoti gimnazijoje savanorišką 

mokinių veiklą. 

• Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti prevencijos programas ir veiklas gimnazijos mokiniams.  

• Atlikti aktualius gimnazijoje psichologinius ir kitokio pobūdžio tyrimus, atsižvelgiant į 

gimnazijos bendruomenės poreikius.  

• Organizuoti pandemijos ir panašių ekstremalių situacijų valdymo priemonių įgyvendinimą 

gimnazijoje. 

• Bendrauti ir bendradarbiauti su gimnazijos mokytojais, klasių auklėtojais organizuojant 

socialinę-pilietinę veiklą. 

• Koordinuoti mokinių savivaldą gimnazijoje, organizuoti savivaldos renginius. 

Privalumai: darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje. 



Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Motyvacinį laišką. 

6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

7. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes. 

Pareigybė: mokinių socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai pedagogas, 1,0 etatas. 

Darbo užmokestis: darbo užmokestis priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos 

ir darbo stažo (nuo 673,00 Eur iki 945 Eur).  

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

Skelbimo publikavimo data: 2022-04-27. 

Skelbimas galioja iki: 2022-05-27.  

Kontaktinė informacija: Dokumentai priimami Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos raštinėje 

(Dainų g. 7, 78325 Šiauliai) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos 

registruotu laišku arba el. paštu info@romuvosgimn.lt su nuoroda „Mokinių socialinių 

kompetencijų ir ugdymo karjerai pedagogo atrankai“. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai 

teikiant dokumentus arba atrankos dieną sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. 

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime į pokalbį. Pretendentams, 

nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateiktų dokumentų originalai neatitinka 

dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.  

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. 

Atranka vyks 2022 m. gegužės 31 d. direktoriaus kabinete. Apie laiką pretendentai bus 

informuojami asmeniškai.  

Informacija teikiama tel. (8 41) 55 29 01, el. p. info@romuvosgimn.lt   

 

 


