
Įstaiga: VILNIAUS R. NEMENČINĖS KONSTANTO PARČEVSKIO GIMNAZIJA 

Skelbimo įvadas: Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija skelbia 
atranką 

Pareigybės pavadinimas: Rusų (gimtosios) ir rusų (užsienio) kalbos mokytojas 

Mokomoji kalba: Lenkų, rusų 

Siūlomas preliminarus 
darbo krūvis: 

0,75 - 1,00 etato 

Darbo sutartis: Neterminuota 

Darbuotojas reikalingas: Nuo 2022 – 09 – 01 

Pareigos: Rusų (užsienio) ir rusų (gimtosios) kalbos mokytojas 

Pareigybės rūšis: Darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį 

Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, rusų kalbos mokytojo 
kvalifikacija. 
Darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas taikyti informacines 
technologijas ugdymo procese. 
Gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus, konstruktyviai spręsti 
problemas, dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. 
Gebėjimas savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti 
konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei 
raštu; pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, 
profesinis aktyvumas. 
Puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais. Kūrybiškumas, 
iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.  

Privalumai: Darbo patirtis. Įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija. 
Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir / ar praktikos studijų 
vietos. Lenkų kalbos mokėjimas. Kūrybiškumas, atsakingumas, 
iniciatyvumas dalyvaujant konkursuose ir olimpiadose, puikūs 
bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais. Darbo vyresnėse 
klasėse, valstybinio egzamino bei PUPP vertintojo ir vykdytojo patirtis. 

Dokumentai, kurie turi būti 
pateikti: 

1. Prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma); 
2. Asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; 
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 
4. Gyvenimo aprašymą; 
5. Motyvacinį laišką; 
6. Kitus privalumus pagrindžiančius dokumentus (kvalifikacijos 

pažymėjimus, galima pateikti buvusių darbdavių 
rekomendacijas). 

Adresas: • A. Mickevičiaus g. 20, LT – 15170 Nemenčinės m., Vilniaus r. 

Skelbimo publikavimo data: • 2022 – 07 – 01 

Skelbimas galioja iki: • 2022 – 08 – 31 

Kontaktinė informacija: Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 val. 
Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: A. Mickevičiaus g. 20, 
Nemenčinės m., Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio 
gimnazijos direktoriui (124A kab.) arba siunčiant registruotu laišku 
adresu: A. Mickevičiaus g. 20, LT – 15170 Nemenčinės m., Vilniaus r. 
arba elektroniniu paštu info@parcevskio.lt . 
Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus 
informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. 
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia gimnazijos 
direktorius tel.: (8 5) 2371 346. 

 

mailto:info@parcevskio.lt

