Pretendentu pieteikšanās līdz 10.06.2019.
Murjāņu sporta ģimnāzija izsludina atklātu konkursu uz Direktora vietnieka izglītības jomā amatu
(uz nenoteiktu laiku)
Galvenie amata pienākumi















vadīt, plānot, organizēt un koordinēt Murjāņu sporta ģimnāzijā mācību darbu;
komplektēt klases;
organizēt individuālo atbalstu izglītojamajiem mācību priekšmetos;
līdz katra gada 30.augustam sagatavot mācību priekšmetu stundu sarakstu;
atbilstoši mācību plānam veikt pedagoģisko darbinieku slodžu sadali un tarifikāciju, atbilstoši MK
noteikumiem aprēķināt stundu skaitu citu pasākumu veikšanai;
organizēt un vadīt pedagogu metodisko komisiju, pārraudzīt tālākizglītību, pieredzes apmaiņu;
pārraudzīt pedagoģiskajiem darbiniekiem mācību procesa kvalitāti, metodisko darbu, reglamentējošo
dokumentu izpildi;
organizēt katru mēnesi izglītojamo pārbaudes darbus, sagatavot pārbaudes darbu veikšanas grafiku un veikt
izglītojamo mācību sasniegumu izvērtējumu;
organizēt pedagogiem metodiskās sanāksmes, apspriedes pie DVIJ;
piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
nodrošināt metodisko atbalstu jaunajiem pedagogiem;
informēt pedagogus par profesionālās pilnveides iespējām;
nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
nodrošināt informācijas atlasi publicēšanai skolas mājas lapā.

Prasības pretendentam









augstākā pedagoģiskā izglītība, pedagoģiskais stāžs vismaz 3 gadi;
zināšanas un pieredze skolvadībā;
zināšanas par normatīvajiem aktiem kas regulē pedagogu izglītības jomu;
pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
organizatora prasmes un iemaņas mācību procesa vadīšanā un pārraudzībā;
pieredze darbā ar informācijas sistēmām;
prasme strādāt komandā;
valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlama angļu valodas prasme sarunu līmenī.

Iesniedzamie dokumenti:




motivēta pieteikuma vēstule;
CV un izglītības dokumentu kopijas;
pēdējo 3 gadu profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts
aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus:
- nosūtīt pa pastu vai iesniedzot personīgi Murjāņu sporta ģimnāzijā, (Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas novads,
LV–2142);
- nosūtot uz e-pasta adresi msg@msg.edu.lv ar norādi “Konkurss Direktora vietnieks izglītības jomā”
Informējam ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības, kā arī CV un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas
saturiskā izvērtēšana;
2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta
piemērotība pretendentiem izvirzītajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:
- personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4,
Murjāņi, Sējas novads, LV–2142;
- atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt
amatu un lai nodrošinātu atklātā konkursa norisi;
- personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos par atklātā konkursa pretendentu;
- personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju;
- personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā nepieciešams atklātā konkursa norisei.

