
Skelbiama atranka į Panevėžio rajono švietimo centro metodininko pareigas – 1 pareigybė 

 
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal nuolatinę darbo sutartį. 

Pareigybės lygis: A. 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6–13 bazinių dydžių 

(nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema). 

 

Darbo laiko norma: 1 pareigybė – 40 val. per savaitę. 

 

Pareigybės paskirtis –  neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas. 

 

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:  

 

1. Išmanyti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos 

taikyti praktiškai. 

2. Turėti socialinių mokslų studijų srities, pedagogikos studijų krypties aukštąjį universitetinį 

arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą. 

3. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisykles. 

4. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti gerus komunikacinius 

įgūdžius, gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. 

5. Būti susipažinus su neformalųjį suaugusiųjų švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, gebėti 

naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei 

elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su neformaliojo suaugusiųjų švietimo valdymo paslaugų 

teikimu, gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis bei informaciją apie teikiamas neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo   paslaugas. 

6. 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, 

reikalavimus. 

7. Mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 

metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos 

Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių). 

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

• prašymas dalyvauti atrankoje; 

• išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami     atrankos 
dieną); 

• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną); 

• gyvenimo aprašymas; 

• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);  

• galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas. 

 
Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu 

jurgita.vaitiekuniene@prsc.lt arba pristatyti į Panevėžio rajono švietimo centrą (Beržų g. 50, 

Panevėžys)   užklijuotame voke su nuoroda „Metodininkas“. 

 

Informacija teikiama telefonu 8 611 29 954. 

mailto:jurgita.vaitiekuniene@prsc.lt


Atrankos paskelbimo data: 2022 m. gruodžio 29 d. 

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2023 m. sausio 13 d. 10.00 val., po atrankos  paskelbimo 

Panevėžio rajono švietimo centro interneto svetainėje. 

Pretendentų atrankos forma – pokalbis. 

Atrankos data: sausio 19 d. 

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir (ar) elektroniniu paštu bus praneštas individualus 

laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė. 


